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�থম কথা 
িবসিম�ািহর রাহমািনর রিহম 

সম� �শংসা এবং যথাযথ তা’রীফ আ�াহ তা’য়ালার জন�, দ�দ ও শাি� বিষ�ত 
েহাক তার রসলূ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর। অতঃপর, আ�াহ 
তা’য়ালার অনু�েহ িজহােদর িদেক আ�ানকারীগণ, িবেশষকের ই�ারেনেটর 
মাধ�েম িজহােদর দাওয়ােতর েখদমত কারীগণেক উে�শ� কের স�ািনত শাইখ 
উসামা মাহমুদ হািফজা��াহর এর বাত�া  “দাওয়ােতর প�িত এবং িজহােদর 
মানহােজর েহফাজত” “নাওয়ােয় আফগান িজহাদ” ম�াগািজেন িকি� আকাের 
ধারাবািহকভােব �চার হওয়ার পর একে� একিট বই আকাের দায়ী এবং 
মুজািহদীন ভাইেদর সামেন রেয়েছ।  হযরত শাইখ উসামা মাহমুদ (মা�া িজ�ু�) 
এই েলখােত িনেজ বেলন,  

“আমরা েযমন মুজািহদ েতমিন �ীন ও িজহােদর দায়ীও, একই সমেয় িকতােলর 
দািয়� আমােদর, দাওয়ােতর দািয়�ও আমােদর। েয শি��েলা অ� িনেয় 
আমােদর উপর ক�ফির েনজাম চািপেয় েরেখেছ, তােদর িব�ে� আমরা েযমন অ� 
ত�েল যুে�র ময়দােন দািড়েয় েগিছ, েতমিন উ�েত মুসিলমাহেক এ সকল 
জােলমেদর িব�ে� এই যুে� অংশ�হেণর দাওয়াতও আমরা িদি�। যুে�র 
ময়দানেক আমরা �েয়াজনীয় মেন কির আর দাওয়ােতর ময়দানেক আবশ�ক মেন 
কির। রাসূল�ুাহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম যুে�র ময়দােন কেঠার িছেলন, 
র� �বািহত কেরেছন, মাথা ি�খি�ত হওয়ােক এবং ি�খি�ত করেত উৎসাহ 

িদেয়েছন। িক�  রসলূ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এর পিব� সীরাত সা�� 
েদয় ‘দাওয়ােতর ময়দােন তাঁর েমাবারক নীিত কেঠারতা নয়, বরং ন�তা’।”  

আমরা উ�েত ওসাতাহ তথা মধ�প�ী উ�াহ, দাওয়াত ও িজহােদর ে�ে� 
ইনসােফর উপর চলা এক জািত। এই মধ�প�া এবং ইনসােফর ব�াপাের উ�াদ 
উসামা মাহমুদ হািফজা��াহ এই �বে� আেলাচনা কেরেছন। এবং এই িবষয়িট 
�� কেরেছন েয, দাওয়ােতর উে�শ� এবং উপকারী নীিত িক? এবং দাওয়ােতর 
েসই প�িতিট িক, যা �য়ং িজহািদ আে�ালেনর জন� �িতকর এবং যার �ারা 

উে�া শ�েদর ফায়দা হয়? এমনভােব শাইখ দাওয়ােতর পথ েথেক িজহািদ 
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আে�ালেন েজাড়া লাগােনা এবং যারা এ েথেক মুখ িফিরেয় েনয় তােদর িচি�ত 
করেত এবং তােদর সামেন বাধা ৈতির করেত এমন িকছ ু িবষয় আেলাচনা 
কেরেছন, যার �ারা ইনশাআ�াহ িজহািদ মানহােজর েহফাজতও হেব এবং 
উ�িতও হেব।  

মুহতারাম উ�াদ �থম িদেক আেলাচ� িবষয়�েলার িকছু অংশেক ত�লনামূলক 
িব�ািরত কেরেছন। এবং েশেষ িজহােদর দায়ীগেণর েখদমেত িকছু আিজ�, 
কেয়কিট িশেরানােমর অধীেন পেয়� আকাের অিত সহজ এবং সকেলর েবাধগম� 
কের আেলাচনা কেরেছন। এসকল পেয়� েলখািটর ফায়দা কেয়ক�ণ বৃি� কের 
িদেয়েছ। আ�াহ তা’য়ালা এই েলখািটেক ব�াপকভােব িজহাদ ও দাওয়ােতর সােথ 
স�ৃ� সকলেক এবং িবেশষভােব ই�ারেনেটর মাধ�েম যারা িজহােদর দাওয়াহ 

িদে�ন তােদর জন� উপকারী কের েদন, আমীন।  দ�দ ও শাি� বিষ�ত েহাক নবী 
মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উপর। আর আমােদর েশষ �াথ�না, 
সম� �শংসা জগতসমূেহর �িতপালেকর জন�।   

 
স�াদক 

নাওয়ােয় আফগান িজহাদ  
জমািদউল আউয়াল, ১৪৪১ িহজির 

জানুয়াির ২০20 ইংেরিজ  
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িকছু প�িত এমন যা দাওয়ােতর জন্য �িতকর! 
এিবষেয় আেলাচনা করার আ�হ ৈতরী হেয়েছ ই�ারেনেট িজহােদর �িত দাওয়াত 
িবষয়ক িকছু েপইজ েদেখ। এসকল েপইেজর পিরচালকগণ একিদেক �শংসা 
পাওয়ার েযাগ�। কারণ তারা এই চত�মু�খী েফতনার সমেয় িজহােদর িদেক 
দাওয়ােতর ঝা�া উঁচ� কের বািতেলর িবেরািধতা করেছ। এমনিক তারা এই বািতল 
শাসনব�ব�া দূর করার উপায় একমা� িজহাদেকই সাব�� কেরেছ। এিদক েথেক 
তােদর যত �শংসাই করা েহাক না েকন তা কম হেব। কারণ, বত�মােন েযখােন 
‘যামানার েফরাউনেদর’ অস�ি� েথেক বাঁচার এবং তােদর মন জয় করার জন� 
বড় বড় ব�ি�রাও �িতেযািগতায় িল�। েসখােন এই ভাইেয়রা জােলমেদর 
�ভােব �ভািবত না হেয়, িনেজেদর জান হােত িনেয় তােদর জুলমু িনয�াতেনর 
িব�ে� আওয়াজ ত�লেছ।  

েসই সােথ িজহােদর দাওয়ােতর িবেরািধতাকারীেদরেক তােদর প� েথেক েদওয়া 
খ�ন েদেখ তােদর ইখলােসরও �মাণ পাওয়া যায়। এই ভাইেদর ইখলােসর 
সামেন ��ায় আমােদর মাথা ঝ�ঁেক যায়। িক� তার পিরণিত েদেখ অিত 
আফেসােসর সােথ বলেত হয় - এই স�ািনত ভাইেদর কােরা কােরা দাওয়ােতর 
প�িত ও খ�েনর তিরকা েমােটও সিঠক নয়।  

আ�াহ তা’আলা আমােদরেক কােফরেদর সােথ পয�� েহকমত, উ�ম নিসহত ও 
সেব�া�ম প�িতেত আেলাচনা-পয�ােলাচনা ও মুনাযারা করার িনেদ�শ িদেয়েছন। 
েফরাউেনর সােথ পয�� দাওয়ােতর ে�ে� নরম ব�বহােরর তািকদ কেরেছন। িক� 
এসম� েপইেজ িক আম িক খাস, উলামােয় েকরাম ও �ীনদার েলাকেদর 
ব�াপােরও অত�� কিঠন এবং িব�পা�ক কথা েলখা হয়। েযই সম� 
মতিবেরাধকারীেদরেক িনেজেদর পে� িনেয় আসার েচ�ার দরকার িছেলা, 
তােদরেক এমনভােব সে�াধন করা হয় যােত েকান ধরেনর সহানুভ�িত ও 
কল�াণকামীতার �াণও থােক না।  

েয েকান মুসলমানেকই িন�া করা, িব�প করা, অিভশাপ েদয়া হারাম। িক� েদেখ 
মেন হয় েযন এটাই এে�ে� দাওয়ােতর আসল প�িত। েয ব�ি� একশেত একশ 
আমার মত সমথ�ন করেব েস আমার আপন, আর েয সামান� একট� িবেরািধতা 
করেব েসই দুশমন!!! তার মুসলমান হওয়ার ব�াপােরই সে�হ! তাকিফের মুআিয়�ন 
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(তথা িনিদ��ভােব কাউেক কােফর আখ�ািয়ত করা) এর কাজ যা গভীর ইলেমর 
অিধকারী, িবচ�ণ ও ��ার অিধকারী আেলমেদর কাজ, এখােন তা খুব 
হালকাভােব েদখা হয়। িবিভ� ব�ি� ও দেলর উপর খুব সহেজই ক�ফ�িরর ফেতায়া 
িদেয় েদয়া হয়। এখােন িবেরািধতাকারী �ীনদারেদর �িত কল�াণকামীতা েনই, 
েকান হারাম কােজ সতক� কেরই �া� হওয়া েনই। আেছ �ধ ুগািলগালাজ, িন�া, 
িবেয় েভেঙ যাওয়ার �মিক এবং তােদরেক সরাসির �িত করার েচ�া। তােদর 
ব�াপাের এমন এমন শ� ব�বহার করা হয়, যা মুেখ আনাও অস�ব। নব� 
মুরিজয়া, ধম�ীয় িহজড়া এমন আরও অ�াব� কথাবাত�া!! 

েহ আ�াহ! এ েকমন দাওয়াত!!? এরা কীভােব মেন কের েয, তােদর �ারা 
ইসলােমর েকান েখদমত হেত পাের! দাওয়ােতর এ প�িত আইএস এর 
আ��কােশর পেূব�ও অেনক েজােরেশাের চাল ুিছেলা। যখন আইএস আ��কাশ 
করল তখন িজহােদর পেথ আহবানকারী এই সকল দা’য়ীগণ এই েফতনায় জিড়েয় 
পেড়। সােথ সােথ এর �ভােব �ভািবত ব�ি�রাও এই েফতনায় িল� হেয় 
েগেলা। খুব কম সংখ�ক েলাকই �কােশ� এই খােরজীেদর দলভ�� হওয়া েথেক 
মু� িছল।  

বা�বতা হেলা দাওয়াত ও িজহােদর সফের কলব যখন ইনসাফ েথেক সের যায় - 
তখন িবনয় অহংকাের, ভাষার শালীনতা অশালীনতায় �পা�িরত হয়। এবং 
অ�েরর ন�তা কািঠন�তার �প ধারণ কের। তারপর েস ব�ি� িনেজও েগামরাহীর 
পেথ চেল এবং অন�েকও েগামরাহীর পথ �দশ�ন কের।  

আিম অত�া� ভারা�া� �দেয় বলিছ, এই ভাইরা িবষয়িট বুঝ�ক আর আর না 
বুঝ�ক, ইিতহাস সা�ী এই ধরেণর দাওয়ােতর �ারা িজহােদর খুব কমই ফায়দা 
হেয়েছ। কারণ এখােন দাওয়াত কম আর েলাকেদরেক িজহাদ েথেক িবমুখ করা 
হয় েবিশ। এ ধরেণর দাওয়াত িজহােদর সােথ স��ৃ ব�ি�েদরেকও অেনক সময় 
পথ�� কের েদয়। এবং তােদরেক সীমাল�ন ও তাকিফেরর অ�কাের িনমি�ত 
করার মাধ�ম হয়। 

আিম আবারও বলিছ, উে�িখত ভাইেদর ইখলাস িনেয় েকান কথা বলিছ ন। িক� 
�ধুমা� ইখলাস েমােটও যেথ� নয়। ইখলােসর সােথ সােথ আমােদর িফিকর ও 
আমল সু�ত অনুযায়ী হওয়া উিচৎ। আ�াহর কােছ েযই ইখলাস �হণেযাগ� তা 
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হেলা, আমরা হ� েজেন তার সামেন আমােদর মাথা ঝ�ঁিকেয় িদব। 
আ�সমােলাচনা হেব আমােদর মূলিভি�। আমােদর কথা ও কাজ েযন শরীয়ত 
অনুযায়ী হয়, েসজন� সব�দা েচ�া চািলেয় েযেত হেব। িক� এর িবপরীেত আমরা 
যিদ ওইসম� কাজেক সিঠক বিল, যােক আমােদর অ�র সিঠক বেল - তাহেল তা 
ওই ইখলাস নয় যা আ�াহর িনকট নাজােতর মাধ�ম। বরং এটা হেব নফেসর 
চািহদা পরূণ - যা সম� খারািবর মূল। নফেসর অনুসরণ মানুষেক েগামরাহী ও 
অপিব�তার এমন গভীের েপৗঁেছ েদয়, যার পিরণিত দুিনয়ােত প�� এবং 
আেখরােত জাহা�ােমর �ল� আ�ন। আ�াহ আমােদরেক নফেসর চািহদা 
অনুযায়ী চলা েথেক েহফাযত ক�ন। দাওয়াত ও িজহােদর ময়দােন, জীবেনর 
�িতিট মুহূত� িনেজেক শরীয়েতর অনুগামী কের রাখার তাওিফক দান ক�ন। 
আিমন।  

সুতরাং িজহােদর পেথ আহবানকারী দা’য়ীগেণর জন� জ�রী হল, আ�াহর িনকট 
�হণেযাগ� দাওয়ােতর প�িত বুঝা এবং েস অনুযায়ী আমল করা। আ�াহর 
মেনানীত প�িতেতই িজহােদর েখদমত হেত হেব। অতএব দাওয়ােতর ওই প�িত 
েথেক েবঁেচ থাকেত হেব যা দাওয়ােতর েকান প�িতই নয়, এবং যার �ারা 
িজহােদর েখদমেতর চাইেত �িতই েবিশ হয় ।  

 

দাওয়ােতর স�ক প�িত 
আ�াহ তা’আলা েযখােনই দাওয়ােতর আেদশ কেরেছন (ادع ا�� سبيل ر�ك) 

অথ�াৎ �ীন ও �ীেনর কােজর �িত দাওয়ােতর কথা বেলেছন, েসখােন তার 
প�িতও বেল িদেয়েছন। এ প�িত হেলা েহকমত, উ�ম ওয়াজ নিসহত এবং 
আকষ�ণীয় প�িতেত মুনাযারা করা।  

আ�াহ তা’আলার েঘাষণা: 

َك   ْحَسُن ِإنَّ َر�َّ
َ
ِ�ي ِ�َ� أ

َّ
ُهم ِبال

ْ
ِة َوَجاِدل

َ
َحَسن

ْ
ِة ا�

َ
ْوِعظ

َ ْ
َمِة َوامل

ْ
ِحك

ْ
َك ِبا� اْدُع ِإِ�� َسِبيِل َرّ�ِ

ِديَن 
َ
ْهت

ُ ْ
ُم ِبامل

َ
ْعل

َ
ُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِھ َوُهَو أ

َ
ْعل

َ
 ُهَو أ
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অথ�: “আপন পালনকত�ার পেথর �িত আহবান ক�ন �ােনর কথা বুিঝেয় ও 
উপেদশ �িনেয় উ�ম�েপ এবং তােদর সােথ িবতক� ক�ন পছ� যু� প�ায়। 
িন�য় আপনার পালনকত�াই ওই ব�ি� স�েক� িবেশষ ভােব �াত রেয়েছন, েয 
তাঁর পথ েথেক িবচ��ত হেয় পেড়েছ এবং িতিনই ভাল জােনন তােদরেক, যারা 

সিঠক পেথ আেছ।” [সরুা নাহল ১৬:১২৫]   

আ�ামা শাি�র আহমদ উসমানী রিহমা��াহ এই আয়ােতর তাফসীের বেলন:  

এই আয়ােত �য়ং রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িশ�া েদয়া হে�, 
কীভােব আ�াহর পেথ মানুষেক দাওয়াত িদেত হেব। এখােন আ�াহ সুবহানা� 
ওয়া তা’আলা িতনিট প�িতর কথা বেলেছন – 

১. েহকমত 

২. মাওয়ােয়েয হাসানা 

৩. িজদােল হাসানা।  

�েত�কিটর িববরণ িনে� উে�খ করা হল: 

১. েহকমত: 
েহকমত �ারা উে�শ� হেলা - খুব মজবুত িবষয়ও অকাট� �মােণর মাধ�েম, 
��ার সােথ উপ�াপন করা। যা �েন িবেবক-বুি�র অিধকারী �ানী ব�ি�বগ� ও 
ইলম িপপাসু আেলমগণ মাথা ঝ�ঁিকেয় েদয়। জাগিতক দশ�ন তার সামেন �ান হেয় 
যায়। েহকমত �ারা ওহী েথেক �া� েকান িবষয়েক এমনভােব উপ�াপন করা 
বুঝায়, েযন �ানগত ও বুি�বৃি�ক িদক েথেক েকান ধরেনর খতু েকউ ধরেত না 
পাের।  

২. মাওয়ােয়েয হাসানা: 
অ�র নরমকারী ও �ভাব িব�ারকারী নিসহতেক মাওয়ােয়েয হাসানা বেল। এর 
মেধ� ভাষামাধুয� থাকেব, েসই সােথ অ�রিবগিলত করার মেতা �াণও থাকেত 
হেব। ইখলাস, সহমিম�তা, দয়া ও উ�ম আখলােকর সােথ সু�রভােব ক�ত নিসহত 
�ারা পাথেরর মত শ� অ�রও েমােমর মত গেল যায়। মৃতও �াণ িফের পায়, 
িনরাশা�� জািত গা ঝাড়া িদেয় উেঠ দাড়ায়। উৎসাহ ও ভীিত�দশ�নমূলক ওয়াজ 
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�েন জা�ােতর িদেক অি�র িচে� েদৗড়ােনা �� কের। িবেশষ কের যােদর অ�র 
হে�র জযবায় ভরপরু, িক� উচঁ� িচ�া-েচতনা ও েবিশ েমধার অিধকারী নয়, 
তােদর মেধ� �ভাব িব�ারকারী ওয়াজ নিসহত �ারা আমেলর জন� এমন এক 
আ�হ ৈতির করা যায় যা উঁচ� �েরর গেবষণাল� ইলমী তাহিকেকর মাধ�েম স�ব 
নয়।  

তেব, দুিনয়ােত একে�ণীর মানুষ আেছ যারা সবসময় সব িবষেয় নাক গলায়। এরা 
�েত�ক কথায় প�াঁচ ধের আর অযথা তক� কের। এসম� েলােকরা েহকমতপূণ� 
কথা েশােন না, ওয়াজ নিসহতও কবুল কের না। তারা চায় সব িবষেয়ই তক�-
িবতক� চলেত থাক�ক।  

৩. িজদােল হাসানা: 
অেনক সময় বুঝমান, সত�ানুস�ানী ব�ি�েকও সে�হ িঘের ধের। আেলাচনা ছাড়া 
তারও এতিমনান হয়না। তােদর জন� হল িজদােল হাসানা। যা আয়ােত এভােব 
বলা হেয়েছ  ْحَسُن

َ
ِ�ي ِ�َ� أ

َّ
ُهم ِبال

ْ
 অথ�াৎ যিদ এমন পিরি�িত হয় তাহেল َوَجاِدل

সেব�া�ম প�িতেত ভ�তা, সিঠক িদকিনেদ�শনা ও ইনসােফর সােথ মুনাযারা 
করেব। �িতপ�েক েকান অিভেযাগ িদেল উ�ম প�িতেত িদেব। অযথা অ�ের 
আঘাতকারী কথাবাত�া বেল ঝগড়ার পিরেবশ ৈতির করেব না। িবষয়িট এমনভােব 
েপশ করেত হেব েযন অেনক দূর পয�� না গড়ায়। েলাকেদরেক বুঝােনা ও সত� 
�িত�া আমােদর উে�শ� হওয়া উিচৎ। কেঠারতা, খারাপ ব�বহার, চাপাবািজ ও 
েগায়াত��িম �ারা েকান ফায়দা হয় না।  

মফুিত শিফ রিহমা��াহ দাওয়ােতর প�িতর ে�ে� আি�য়ােয় েকরােমর তরীকার 
বণ�না করেত িগেয় বেলন: আ�াহর পেথ আহবান মূলত নবীগেণর কাজ। 
উলামােয় েকরাম এ দািয়� পালন কেরন নবীেদর নােয়ব বা �িতিনিধ িহেসেব। 
এজন� জ�রী হেলা দাওয়ােতর প�িত ও আদবও নবীেদর েথেক িশেখ েনওয়া। 
েয দাওয়াত তােদর তরীকার উপর থাকেব না, তা দাওয়াতই না, বরং তা লড়াই বা 
ঝগড়ার কারণ হেয় দাড়ােব। নববী দাওয়ােতর মূলনীিত েকমন েসটা আমরা মুসা 
ও হা�ন আলাইিহস সালামেক আ�াহ েয িনেদ�শ িদেয়েছন তা েথেক িশেখ িনেত 
পাির। আ�াহ তা’আলা বেলন: 
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ى
َ

�ى
ْ

ْو َيخ
َ
ُر أ

َّ
ك

َ
ذ

َ
ُھ َيت

َّ
َعل

َ
ا ل

ً
ن ّيِ

َ
 ل

ً
ْوال

َ
ُھ ق

َ
 ل

َ
وال

ُ
ق

َ
 ف

অথ�াৎ েফরাউেনর সােথ নরম কথা বল, হয়ত েস বুঝেব অথবা ভীত হেব। [সরুা 

�া-হা ২০:৪৪]  

�েত�ক দাঈর সব�দা এ িবষয়িট মাথায় রাখা উিচৎ েয, েফরাউেনর মত অহংকারী 
কােফর, যার মৃত��ও আ�াহর ইলম অনুযায়ী ক�ফর অব�ায়ই হেব - তার ে�ে�ও 
আ�াহ িনেজর দাঈেক নরম ব�বহােরর উপেদশ িদেয় বেলেছন “নরমভােব 
দাওয়াত িদেব”।  

বত�মােন আমরা যােদরেক দাওয়াত িদই, তারা েকউ েফরাউেনর েচেয় বড় 
েগামরাহ নয়। আর আমােদর েকউ মূসা ও হা�ন আলাইিহস সালােমর মত 
পথ�দশ�কও নই। েতা েযই অিধকার আ�াহ তা’আলা তাঁর দুই নবীেক েদনিন েয, 
“মাদউর সােথ শ� ব�বহার করেব, তােক অপমান করেব” - েস অিধকার 
আমােদর েকাথা েথেক অজ�ন হেয় েগেলা?!!! 

ক�রআেন কারীেম নবীগেণর দাওয়াত ও তাবলীগ এবং কােফরেদর সােথ 
মুনাযারার আেলাচনা অেনক আেছ। েকাথাও েদখা যায় না েয, ইসলােমর 
িবেরািধতাকারীেদর জবােব েকান নবী কখনও েকান শ� ভাষা ব�বহার কেরেছন। 
রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম েতা এিবষেয়ও েখয়াল রাখেতন েয, মাদউর 
অপমানও েযন না হয়। তাই কাউেক যিদ িতিন েকান ভ�ল বা অন�ায় কােজ িল� 
েদখেতন, তখন তােক িকছু না বেল সাধারণ মজিলেস বলেতন – “েলাকেদর িক 
হেলা েয, তারা এমন এমন কের?”। এই সাধারণ সে�াধেন যােক েশানােনার 
উে�শ� েসও �নেতা এবং িনেজর সংেশাধেনর িফিকের েলেগ েযত।  

সাধারণত নবীগেণর অভ�াস িছেলা ে�াতােক ল�া থেক বাঁচােনা। তাই অেনক 
সময় েয কাজ ে�াতার �ারা সংঘিটত হেতা তা িনেজর িদেক িনসবত কের 
সংেশাধেনর েচ�া করেতন। সরূা ইয়াসীেনর মেধ� আ�াহ তা’আলা বেলন: 

 
َ

ْرَجُعون
ُ
ْيِھ ت

َ
َرِ�ي َوِ�ل

َ
ط

َ
ِذي ف

َّ
ْعُبُد ال

َ
 أ

َ
 َوَما ِ�� ال

আমার িক হল েয, িযিন আমােক সৃি� কেরেছন এবং যার কােছ েতামরা 

�ত�াবিত�ত হেব, আিম তাঁর এবাদত করেবা না? [সুরা ইয়া-সীন ৩৬:২২]  

https://habibur.com/quran/20/44/
https://habibur.com/quran/20/44/
https://habibur.com/quran/36/22/
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এটা েতা জানা কথা েয, (আয়ােত উে�িখত এই দূত সব�দা আ�াহর ইবাদেতই 
িল� থাকেতা, �ধু কােফর ে�াতােক �নােনার উে�শ�ই এই কাজেক িনেজেদর 
িদেক িনসবত কের বেলেছন।  

দাওয়ােতর উে�শ� �ধু অেন�র সমােলাচনা করা নয়, বরং অন�েক িনেজর কােছ 
েডেক আনা। আর এই ডাকা তখন কায�কর হেব যখন ব�া-ে�াতা উভেয়র মােঝ 
েকান একিট িবষেয় একা�তা থাকেব। এজন� পিব� ক�রআেন নবীগেণর 
দাওয়ােতর অিধকাংশই  يا قوم ‘ইয়া কওম’ (েহ আমার স�দায়!) িশেরানােম 

এেসেছ।  নবীগণ “েহ আমার স�দায়” এই শে�র �ারা �থেমই �াত�ে�র 
ব�েনর কথা উে�খ কেরেছন। এরপর তােদর সংেশাধেনর আেলাচনা কেরেছন 
েয, – “আমরা েতা �াত�ে�র িদক েথেক একই জােতর মানুষ, আমােদর মােঝ 
েতা েকান দরূ� েনই”। একথা বেলই তােদর সংেশাধেনর কাজ �� করেতন।  

রসূেল কারীম সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম েরােমর বাদশার নােম েয িচিঠ 
পািঠেয়েছন, তােত তােক ‘আযীমুর েরাম’ তথা েরােমর স�ািনত বাদশা উপিদেত 
সে�াধন কেরেছন। এখােন তােক “েরােমর স�ািনত বাদশা” বেল স�ান 
কেরেছন। আর এই ‘আযীমুর েরাম’ শ�িট আ�াহর রাসলু েরােমর বাদশার জন� 
ব�বহার কের তার স�ােনর �ীক�িত িদেয়েছন। তার এই স�ােনর �ীক�িত রাসলূ 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম েরােমর অিধবাসীেদর জন� িদেয়েছন, িনেজর জন� 
নয়। তারপর েকারআেনর িনে�া� আয়াতাংশিট িশেরানাম িহেসেব উে�খ কের 
দাওয়াত িদেয়েছন।  

ْهَل  َيا
َ
اِب  أ

َ
ِكت

ْ
   ال

ْ
ْوا

َ
َعال

َ
�  �

َ
َمٍة  ِإ�

َ
ل

َ
ا َسَواء �

َ
ن

َ
ْم  َبْين

ُ
ك

َ
   َوَ�ْين

َّ
ال

َ
ْعُبَد  أ

َ
�  

َّ
َ  ِإال

ّ
� 

অথ�: `েহ আহেল-িকতাবগণ! একিট িবষেয়র িদেক আস-যা আমােদর মেধ� ও 
েতামােদর মেধ� সমান-েয, আমরা আ�াহ ছাড়া অন� কারও ইবাদত করেবা না। 

[সুরা ইমরান ৩:৬৪]  

এখােন �থেম পর�েরর একমত হওয়ার একিট িবষয়েক উে�খ করা হেয়েছ। 
তারপর ি��ানেদর ভ�ল�েলা আেলাচনা করা হেয়েছ।  

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াস�ােমর সীরাহ িনেয় যিদ িফিকর করা হয়, তাহেল 
তালীম ও দাওয়ােতর এধরেণর অেনক আদাব ও উসুল পাওয়া যায়। বত�মােন েতা 

https://habibur.com/quran/3/64/
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দাওয়াত ও ইসলাহ এবং আমর িবল মা�ফ নািহ আিনল মুনকােরর েকান েখয়ালই 
েনই। আর যারা দাওয়ােতর কােজ িল� আেছ, তারা �ধু বাহাস-মুনাযারা, তক�-
িবতক�, �িতপ�েক অিভেযাগ করা, কথায় আটকােনা এবং তােক অপমান 
করােকই দাওয়াত বািনেয় িনেয়েছ। যা সু�েতর েখলাফ হওয়ার কারেণ কখনই 
�ভাব িব�ারকারী ও উপকারী হয়না। তারা মেন কের আমরা ইসলােমর অেনক 
েখদমত কের েফেলিছ। বা�েব তারা মানুষেক দূের সরােনার কারণ হেয় 
দাঁিড়েয়েছ।  

উ� আয়ােতর তাফসীর েথেক জানা যায় েয, ইসলােমর আসল উে�শ� হেলা, 
আ�াহর িদেক দাওয়াত েদয়া। আর এই দাওয়ােতর মূলনীিত দুইিট - েহকমত এবং 
মাওয়ােয়েয হাসানা। তক� যিদ করেত বাধ� হয় তাহেল েসখােন ‘আহসান’ তথা 
উ�ম প�ায় করার শত�সহ জােয়জ বেলেছন। িক� এিট দাওয়ােতর েকান �ত� 
িবভাগ নয়, বরং এিট দাওয়ােতর েনিতবাচক িদেকরই একিট �েচ�া; এে�ে� 
ক�রআেন কারীেম  ْحَسُن

َ
ِ�ي ِ�َ� أ

َّ
 ,এর শত� লািগেয় একথা বেল িদেয়েছন েয ِبال

দাওয়াত েকামলতার সােথ কল�াণকামীতা ও সহমিম�তার আ�হ িনেয় হওয়া উিচৎ। 
েসই সােথ ে�াতার অব�া অনুযায়ী �� দিলেলর মাধ�েম হওয়া উিচৎ। ে�াতােক 
ত��-তাি�ল� করা েথেক পিরপূণ� েবঁেচ থাকেত হেব।  

এরপর দাওয়াত ‘আহসান’(সেব�া�ম) হওয়ার জন� জ�রী হেলা িবষয়িট ব�ার 
জন� �িতকর না হওয়া। অথ�াৎ দাওয়ােতর মেধ� বদ-আখলাক তথা িহংসা, 
িবে�ষ, অহংকার, পদময�াদার েলাভ ইত�ািদর িম�ণ থাকেত পারেব না, যা 
বােতিন কিবরা �নাহ। আর বত�মােন খুব কম মানুষই আেছ যারা বাহাস-মুনাযারার 
মেধ� এ সম� খারাবী েথেক েবঁেচ থাকেত পাের। অিধকাংশই েবঁেচ থাকেত পাের 
না। ইমাম গাজািল রিহমা��াহ বেলন: “েযমিনভােব মদ পান করা সম� খারাবীর 
মূল - িনেজর আি�ক খারাবী এবং ব� শারীিরক খারাবীর জ� েদয়, েতমিনভােব 
তক� িবতেক�র মেধ� যিদ উে�শ� থােক অপর পে�র উপর িবজয়ী হওয়া, িনেজর 
ইলমেক অেন�র সামেন �কাশ করা, তাহেল এটাও অ�েরর সম� খারাবীর মূল। 
কারণ এর �ারা অ�ের অেনক েরাগ সৃি� হয়। িহংসা, িবে�ষ অহ�ার, িগবত, 
অেন�র েদাষ তালাশ করা, অেন�র দুঃেখ খুিশ হওয়া, অেন� সুেখ ক� পাওয়া, 
সত� �হেণ অহ�ার েপাষণ ইত�ািদ েগানােহর সৃি� হয়। এছাড়াও এই জাতীয় 
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েরােগ আ�া� েলােকরা অপরপে�র কথায় িচ�া-িফিকর বাদ িদেয় পা�া উ�র 
েদয়ার েচ�ায় িল� হয় - তােত ক�রআন হাদীেসর যত তাবীলই করা লা�ক না 
েকন, তাই কের বেস। এটা েতা এমন �ংসা�ক িবষয় যােত ময�াদাবান 
আেলমরাও িল� হেয় পেড়, এরপর িবষয়িট যখন তােদর অনুসারীেদর পয�� 
েপৗঁেছ তখন তা ঝগড়া-ফাসাদ ও মারামািরর �প ধারণ কের। ই�া িল�ািহ ওয়া 
ই�া ইলাইিহ রািযউন।  

আ�াহ তা’আলা বেলন –  

ِة 
َ
َحَسن

ْ
ِة ا�

َ
ْوِعظ

َ ْ
َمِة َوامل

ْ
ِحك

ْ
َك ِبا� ٰ� َسِبيِل َرِ�ّ

َ
ْحَسُن  ۖ◌  اْدُع ِإ�

َ
ِ�ي ِ�َ� أ

َّ
ُهم ِبال

ْ
ِإنَّ   ۚ◌  َوَجاِدل

ُم ِبَمن َضلَّ 
َ
ْعل

َ
َك ُهَو أ ِديَن  ۖ◌  َعن َسِبيِلِھ َر�َّ

َ
ْهت

ُ ْ
ُم ِبامل

َ
ْعل

َ
 ﴾ ١٢٥﴿ َوُهَو أ

অথ�: আপন পালনকত�ার পেথর �িত আহবান ক�ন �ােনর কথা বুিঝেয় ও 
উপেদশ �িনেয় উ�ম�েপ এবং তােদর সােথ িবতক� ক�ন পছ� যু� প�ায়। 
িন�য় আপনার পালনকত�াই ওই ব�ি� স�েক� িবেশষভােব �াত রেয়েছন, েয 
তাঁর পথ েথেক িবচ��ত হেয় পেড়েছ এবং িতিনই ভাল জােনন তােদরেক, যারা 
সিঠক পেথ আেছ। [সুরা নাহল ১৬;১২৫] 

ইমাম রািজ রিহমা��াহ এই আয়ােতর অধীেন বেলন: “এই আয়ােতর উে�শ� 
হেলা েতামরা �ধ ু এই িতন তরীকায় দাওয়াত েদয়ার জন� আিদ�। মানুেষর 
েহদায়াত েদয়া েতামােদর কাজ নয়। আ�াহই ভােলা জােনন েক েগামরাহ, আর 
েক েহদায়াত �হণকারী। আমার মেত নফস বা অ�র স�াগতভােব িবিভ� ধরেণর 
হয়। �থমত িকছ ুনফস বা অ�র নূের পিরপূণ� ও পাক পিব�, যা ব�র িদেক কম 
ধািবত হয়, আর �হািনয়ােতর িদেক েবিশ ধািবত হয়। আর িকছু অ�র অ�কাের 
পিরপূণ� - যা ব�র �িত আ�হী েবিশ, আর �হািনয়ােতর িদেক ধািবত হয় কম। 
সুতরাং যার অ�রা�া েযমন েস তার িবপরীতটা খুব কমই �হণ কের। এজন� 
আ�াহ তা’আলা বেলন - েতামরা িতন তরীকায় দাওয়াত দাও। আর সব মানুেষর 
েহদায়ােতর িপছেন পের েথক না। আ�াহ পথ��েদর েগামরাহী এবং পিব� 
অ�েরর পিব�তা স�েক� ভােলা জােনন।”  

শায়খ আ��ুাহ আযযাম রিহমা��াহ বেলন: “আমর িবল মা�ফ নািহ আিনল 
মুনকােরর জন� মানুেষর সােথ মুহা�ত সৃি� কারী েলােকর �েয়াজন। এমন েলাক 

http://tanzil.net/#16:125
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যার মন বড় ও জবান পিব�। েকান মুসলমানেক েকান খারাপ কাজ করেত েদখেল 
একথা বলেবনা েয, আিম েতামােক আ�াহর জন� ঘৃণা কির, কারণ ত�িম এই এই 
খারাপ কাজ কর। আ�াহর ওয়াে� েতামরা এই প�িত অবল�ন কেরা না। বরং 
তােক এভােব বল; আিম েতামােক আ�াহর জন� ভােলাবািস, িক� েতামার অমুক 
কাজটা খারাপ, তা পিরত�াগ করা উিচৎ।” 

শহীেদ উ�াত শায়খ উসামা িবন লােদন রিহমা��াহ তারঁ একিট িচিঠেত 
িলেখেছন: “িজহািদ িমিডয়ায় এমন শ�, বাক� ও কথা, বলা এবং েলখা েথেক 
িবরত থাকেত হেব যা একজন মুসলমােনর শােনর েখলাফ। েয েকান মুসলমােনর 
সােথই ঘৃণা, গািলগালাজ, ভাষার ভ�ল ব�বহার উিচৎ নয়। িমিডয়ায় েলখা বা বলার 
সময় শরয়ী নীিতমালার �িত ল�� রাখা জ�রী। এ িবষয়িট েদখেত হেব েয, 
আমােদর এই কথা �ারা িজহােদর ফায়দা হেব? না �িত হেব? আপনারা খুব 
ভােলা কেরই জােনন েয, মুজািহদেদর জন� এ িবষয়িটর �িত ল� রাখা কত 
জ�রী। আমার েখয়াল হেলা এখনই আমােদর সম� িমিডয়া�েলােক কেঠারভােব 
তদারিক করেত হেব। কারণ এই িমিডয়াই উ�ত পয�� আমােদর আওয়াজ েপৗঁছায় 
এবং উ�েতর সােথ আমােদর স�েক�র একমা� মাধ�ম। এই িমিডয়াই 
আমােদরেক উ�েতর সামেন ত�েল ধের। এজন� জ�রী হেলা আমােদর িমিডয়া 
উ�েতর বুঝ অনুযায়ী হেব এবং তােদর দুঃখ-দুদ�শায় সহানুভ�িত জানােব। 
েতমিনভােব আেরকিট িবষয় িমিডয়ার ভাইেদর জন� জ�রী, তােদর 
�কাশনা�েলা েযন সাধারণ মানুষেক েক� কের হয়। উ�াহেক অ�কােরর 
গভীরতা েথেক েবর কের িনেয় আসার িফিকর তােদর মেধ� থাকেত হেব।” 

মজুািহদ আেলেম �ীন শােয়খ আিতয়াত��াহ রিহমা��াহ বেলন: “মুজািহদ 
েনতােদর জন� জ�রী হেলা িনেজরা এই �ণ অজ�ন করেব, এবং িনজ 
সাথীেদরেক এমন তরিবয়ত করেব েয, তারা েযন মানুেষর উপর দয়াকারী ও 
সহজকারী হয়। তােদর ভ�ল-�িট ও অন�ায় েদেখ শাি�, হত�া ও �িতেশােধর 
�মিক �দানকারী না হয়। বরং েকামলতা ও নমনীয়তার সােথ ধীের ধীের 
সংেশাধেনর েচ�া চািলেয় যােব। রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম যখনই 
েকান জামাত পাঠােতন বা কাউেক েকান দেলর আমীর বানােতন তখনই নিসহত 
করেতন:  
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روا روا، وال �ّسِ روا �عّسِ ِ
ّ

روا متفق وال و�ش ِ
ّ

 عليھ تنف

আনাস রািদয়া�া� আন� েথেক বিণ�ত, নিব সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম 
বেলেছন, েতামরা সহজ কর, কিঠন কেরা না এবং (েলাকেদরেক) সুসংবাদ দাও। 
তােদর মেধ� ঘৃণা সৃি� কেরা না।’’ [বুখাির ৬৯, ৬১২৫, মুসিলম ১৭৩৪, আহমদ 
১১৯২৪, ১২৭৬৩]  

আমরা িক কখনও এটা িনেয় িচ�া কেরিছ? এর উপর আমল কেরিছ?” আ�াহ এ 
সম� উলামােয় েকরাম ও িজহােদর েনতােদরেক সম� উ�েতর প� েথেক 
যথাযথ �িতদান দান ক�ন। এবং আমরা েযন স�ুত অনুযায়ী দাওয়ােতর কাজ 
করেত পাির েস তাওিফক দান ক�ন। আমীন। 

 

ি�য় ভাইেয়রা আমার! 

আমরা মুজািহদগণ �ীন ও িজহােদর দা’য়ী। িজহাদও আমােদর ময়দান, একই 
সােথ দাওয়াতও আমােদর ময়দান। েয সম� শি�ধর ব�ি�রা অ� িদেয় আমােদর 
উপর ক�ফ�রী শাসণব�ব�া চািপেয় িদেয়েছ, তােদর িব�ে� আমরা অ� িনেয় 
ময়দােন আিছ, এবং মুসিলম জািতেক আমােদর সােথ িজহােদ শরীক হওয়ার �িত 
আহবানও জানাি�। িজহােদর ময়দােনর চািহদা িভ�, আর দাওয়ােতর 
িনয়মনীিতও িভ�। রাসূল সা�া�া্� আলাইিহ ওয়াস�াম িজহােদর ময়দােন 
কেঠারতা কেরেছন, র� �বািহত কেরেছন, হত�া করা ও িনহত হওয়ার �িত 
উ�ু� কেরেছন। রাসলূ সা�া�া্� আলাইিহ ওয়াস�ােমর িসরাত সা�ী েয, 
দাওয়ােতর ে�ে� তাঁর তরীকায় েকােনা কেঠারতা েনই বরং েকামলতা। কারণ 
হেলা দাওয়াত ও িজহাদ উভয়িটর মাধ�ম, প�িত ও টােগ�ট িভ� িভ�। িজহােদর 
মেধ� শি�েক শি�র মাধ�েম দমন করেত হয়। অ� বহন করা, র� �বািহত 
করা, শরীেরর অ� উিড়েয় েদয়া টােগ�ট হয়। এজন� িজহােদ অত�� কেঠারতা 
দরকার। িজহাদ েতা এই কেঠারতারই নাম, এটা ব�িতত িজহাদ িজহাদই থােক না। 
আর এখােন কেঠারতার মেধ�ই সাওয়াব। এটা িভ� কথা েয, শরীয়ত এে�ে�ও 
সীমােরখা ও আদােবর উে�খ কেরেছ। িক� এিট কেঠারতারই ময়দান। এখােন 
�ভাব িব�ােরর জন� কিঠন শ�, কেঠার আচরণ জ�রী। িক� এই কেঠারতা যিদ 
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দাওয়ােতর ে�ে� চেল আেস, এখােনও যিদ কথা ও ভাব এমন �হণ করা হয় 
েয, যােত ে�াতার মন-মি�� উ�ু� না হেয়, বরং িহংসা, শ�তা, �িতেশােধর 
�িত ধািবত হয়, তাহেল এর �ারা দাওয়ােতর উে�শ�ই ন� হেয় যায়। িজহািদ 
আে�ালেনর দুভ�াগ�ই হেব যিদ িজহােদর প�িত দাওয়ােতর ে�ে� �েয়াগ �� 
হয়।  

একিদেক িজহাদ অ�েরর রাগ-েগা�া দমেনর জায়গা। েসখােন আ�মণ কের 
জািলম অহংকারীেদর মি�� চ�ণ� করা হয়। আর তােদর ব�গত শি� খতম কের 
তােদর যু� করার শখ িমিটেয় েদয়া হয়। অন�িদেক দাওয়ােতর িবষয়টা স�ূণ� 
িভ�। এখােন রাগ ও েগা�া �কাশ না কের বরং দমন করা হয়। ে�াতােক িনচ� 
করা অপমান করা মূল উে�শ� না। তােক আ�হী করা, িনকটবত�ী করা, তার মেন 
জায়গা করা হল উে�শ�। দিললিভি�ক আেলাচনা, ৈধয�, সহনশীলতা, �মা, 
েকামলতা, এহসান ও দয়াই হেলা দাওয়ােতর ময়দােনর চািহদা। দাওয়ােতর 
ময়দােন জ�রী হেলা িনেজ যথাযথ আমল করেব। িক� ে�াতােক হক বুঝােনা, 
হক বুেঝর েযাগ� হওয়া ও �হণীয় হওয়ার জন� (শরীয়েতর সীমার মেধ� েথেক) 
যেথ� েচ�া করেব। এই কারেণ দাওয়ােতর মেধ� স�ুর সু�র কথা, সু�র তরীকার 
�িত ল� রাখা হয়। ে�াতা যিদ শ�তা ও িবেরািধতার �কাশ কের তাহেল দাঈ 
শ�তা করেব না, বরং েস (সেব�া�মভােব মুনাযারা) এর উপর আমল করেব।  

ঝগড়া- ফাসােদর জায়গায়ও তােক এই আয়াত রা�া েদখায়। ভােলা খারাপ এক 
হেত পাের না। আপিন শ� কথার জবাব এমনভােব িদেবন যা খবু ভােলা। এমন 
করার �ারা েদখেবন েয, যার সােথ শ�তা িছেলা েস েকমন েযন অ�র� ব�� হেয় 
েগেছ। আর ৈধয�শীলরাই এটা অজ�ন করেত পাের, ভাগ�বানেদরই এিট অিজ�ত 
হয়। সুতরাং �চ� বাকিবত�ার মেধ�ও দাঈর দৃি� দিলল েথেক সের না। এই 
অব�ায়ও েস স�ুর কথা সু�র ব�বহার কের, খারাপ আচরণ েথেক িনেজেক 
বাঁিচেয় রােখ। এমিনেতই যখন খারাপ আচরেণর জবাব ভােলা আচরণ �ারা েদয়া 
হয়, বাড়াবািড়র জবাব �মা, ইনসাফ ও দয়া �ারা েদয়া হয়, তখন ে�াতার 
পাথেরর মত শ� অ�রও েমােমর মত গেল যায়। শ�তার আ�ন ঠা�া হেয় যায়। 
এভােবই দাঈর জােনর দুশমনও তার র�ক হেয় যায়।   
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দাওয়ােতর মানহাজ ও প�িত 
 দাঈর সফলতা অজ�েন িতনিট িবষয় িঠক রাখা জ�রী।  

১) ওই দৃি�ভি� বা আকীদা-িব�াস যার িদেক েস দাওয়াত িদে�।  

২) দাঈর কথা ও কাজ তার দাওয়াত অনুযায়ী থাকা। 

৩) দাওয়ােতর প�িতর মেধ� েস েকান আখলেকর সােথ দাওয়াত িদে�।  

এমিনেতও এই িতনিট িবষয় পর�র একিট আেরকিটর সােথ িমল আেছ।  

কারণ দৃি�ভি� যা হেব, িফিকর ও আমেলর তরীকায়ও তারই �ভাব পড়েব, 
তারই �াণ দাওয়ােতর মেধ�ও পাওয়া যােব। িক� িকছ ু জায়গায় এর ব�িত�মও 
হেত পাের। েযমন িফিকর ও �ভাব ভােলা িক� দাওয়ােতর মেধ� কেঠারতা থােক। 
সুতরাং দাঈর ফরজ তখনই আদায় হেব, যখন এই িতনিট িবষয় বাড়বািড় 
ছাড়াছািড় েথেক মু� হেব। এমন যিদ হয় তাহেল দাঈ আ�াহর কােছ কািময়াব 
হেব, আ�াহ যিদ চান তাহেল তার দাওয়াত কায�কর হেয় ে�াতােদর অ�ের 
�েবশ করেব। এর িবপরীেত দাঈ যিদ এমন তরীকা অবল�ন কের, যা তার 
দাওয়ােতর সােথ িমেল না - তাহেল েস িনেজর ধারণায় যিদও হেকর দাওয়াত 
িদে�, িক� তরীকা সু�ত অনুযায়ী না হওয়ার কারেণ, তার শ� ব�বহােরর 
কারেণ খুব কম মানুষই ফায়দা পােব। এই ধরেণর দাওয়াত মানুেষর েথেক দূের 
সের যাওয়ার কারণ হয়। েকান দাওয়াত ব�থ� হওয়ার জন� এিটই যেথ� েয, 
দাওয়াত �দানকারী িনেজই দাওয়ােতর জন� ল�ার কারণ হেয় দাড়ায়।  

আ�াহ তা’আলা বেলন –  

ُر 
ّ
ِث دَّ

ُ ْ
َ�ا امل ُّ�

َ
نِذْر  ﴾١﴿  َيا أ

َ
أ

َ
ْم ف

ُ
ْ�  ﴾٢﴿  ق ّ�ِ

َ
ك

َ
َك ف ْر  ﴾٣﴿ َوَر�َّ ِهّ

َ
ط

َ
ْجَز   ﴾٤﴿ َوِثَياَبَك ف َوالرُّ

اْ�ُجْر 
َ
ِ�ُ�  ﴾٥﴿  ف

ْ
ك

َ
ْست

َ
ن �

ُ
ْمن

َ
 ت

َ
اْصِ�ْ�  ﴾٦﴿  َوال

َ
َك ف  ﴾٧﴿ َوِلَرِ�ّ

অথ�: েহ চাদরাবৃত! (1) উঠ�ন, সতক� ক�ন, (2) আপন পালনকত�ার মাহা�� 

েঘাষনা ক�ন, (3) আপন েপাশাক পিব� ক�ন (4) এবং অপিব�তা েথেক 

দূের থাক�ন। (5) অিধক �িতদােনর আশায় অন�েক িকছু িদেবন না। (6) এবং 

আপনার পালনকত�ার উে�েশ সবর ক�ন। (7) [সুরা মু�াসিসর ৭৪;১-৭] 
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মুিমেনর জন� িনেজর কথাবাত�ার সংেশাধন খবু জ�রী। কারণ কথাবাত�ার 
সংেশাধেনর মাধ�েমই অ�র ও আমেলর সংেশাধন হয়। এজন� আ�াহ তা’আলা 
িনেজর বা�ােদরেক খুব সু�র ভাষায় কথা বলার আেদশ কেরেছন। আ�াহ 
তা’আলা বেলন: 

ْحَسُن 
َ
ِ�ي ِ�َ� أ

َّ
وا ال

ُ
ول

ُ
ِعَباِدي َيق

ّ
ل ِل

ُ
 َبْيَ�ُ�ْم  ۚ◌  َوق

ُ
غ

َ
 َين�

َ
ان

َ
ْيط

َّ
ِإنَّ  ۚ◌  ِإنَّ الش

ا
ً
ِبين ا مُّ �َساِن َعُدو� ِ

ْ
 ِلإل

َ
ان

َ
� 

َ
ان

َ
ْيط

َّ
 ﴾٥٣﴿ الش

অথ�: আমার বা�ােদরেক বেল িদন, তারা েযন যা উ�ম এমন কথাই বেল। 
শয়তান তােদর মেধ� সংঘষ� বাধায়। িন�য় শয়তান মানুেষর �কাশ� 

শ�। (53) [সরুা আল-ইসরা ১৭;৫৩]  

আ�াহ তা’আলা মুিমনেদরেক কথা বলার ে�ে� ইনসাফ ও ভ�তা বজায় রাখেত 
বেলেছন, কথায় যােত জুলুম না থােক। 

আ�াহ মুিমনেদরেক আেদশ কেরেছন – 

ا
َ
ْم  َوِ�ذ

ُ
ت

ْ
ل

ُ
  ق

ْ
وا

ُ
اْعِدل

َ
 ف

অথ�: যখন েতামরা কথা বল তখন ইনসােফর সােথ বল। [সুরা আন-আনআম 

৬;১৫২]  

তাই আমরা যখন কথা বলেবা তখন ইনসােফর সােথ বলেবা। এই �ীেনর দাঈর 
�ণ বণ�না করা হেয়েছ এভােব েয, েস এই েঘাষণা েদয়; েকউ এই �ীেনর চািহদা 
পূরণ ক�ক বা না ক�ক আিমই সবার পেূব� পরূণ করেবা।  

আ�াহ তা’আলা বেলন: 

ْل 
ُ
ِ�ي  ِإنَّ   ق

َ
ُسِ�ي َصال

ُ
ِ   َوَمَماِ�ي َوَمْحَياَي  َو�

ّ
  َرّبِ  ِ�

َ
�ن ِ

َ
َعامل

ْ
  ال

َ
ِر�َك  ال

َ
ھُ  ش

َ
ِلَك   ل

َ
  َوِ�ذ

ُ
ِمْرت

ُ
  أ

 
ْ
ا

َ
ن

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
  أ

َ
ْسِلِم�ن

ُ ْ
 امل

 অথ�: আপিন বলুনঃ আমার নামায, আমার েকারবািন এবং আমার জীবন ও মরণ 
িব�-�িত পালক আ�াহরই জেন�।তাঁর েকান অংশীদার েনই। আিম তাই আিদ� 
হেয়িছ এবং আিম �থম আনুগত�শীল। [সুরা আন-আনআম ৬;১৬২] 
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সুতরাং দাঈ সব�দা েচ�া করেব িনেজর িফিকর ও মানহাজও েযন সু�ত অনুযায়ী 
হয়। কম� ও দাওয়ােতর প�িতও েযন সু�ত অনযুায়ী হয়। েযই হেকর দাওয়াত 
িদে� তার কােজর মেধ� তার নমুনা েযন পাওয়া যায়। আর তার দাওয়ােতর 
মেধ�ও েযন সব�দা তার �াণ পাওয়া যায়। িফিকর ও আমেলর মানহায এবং কম� ও 
দাওয়ােতর প�িত যিদ হক ও এক হয় তখন দাওয়ােত সফলতা আসেব ইনশা 
আ�াহ।  

 

িজহােদর দাঈ কখন িনরাপদ থােক 
িজহােদর দাঈ েযই িবপদ ও িনরাপ�াহীনতার মেধ� থােক, খুব কম মানুষই এমন 
িবপেদর মেধ� থােক। মাধ�ম, অ�, সংখ�া সবিদক েথেকই িনেজর েথেক অেনক 
েবিশ শি�শালী শ�র েমাকােবলা করেত হয়। অেনকসময় যােদরেক শ�র 
েমাকােবলায় িনেজর সােথ রাখেত চায় তারাই িবেরািধতা �� কের, তখন খুব 
ৈধয� ও েহকমেতর �েয়াজন হয়। তাছাড়া িজহােদর সফের পেদ পেদ এমনসব 
িবষয় উপি�ত হয়, েযখােন সামান� ভ�লও বড় ধরেণর িবপেদর কারণ হেয় দাড়ায়। 
অেনকসময় জযবা �েশর উপর �াধান� িব�ার কের থােক। এধরেনর পিরি�িতেত 
আ�াহর দয়া না থাকেল দাঈ ও মুজািহদ সিঠক রা�া েথেক সের েযেত পাের, 
এবং িনেজই িজহােদর দাওয়ােতর জন� �িতকর �মািণত হেত পাের। এই �িত 
েথেক দাঈ তখন বাঁচেত পাের যখন তার িফিকর ও মানহাজ সু�ত অনুযায়ী হেব। 
তার কাজ-কম� ও দাওয়াত রাসলূ সা�া্�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম, সাহাবােয় 
েকরাম ও সালােফ ছােলিহেনর মত হেব। আর এটা েতা তখন হেব যখন েস 
সু�েতর অনুসরেণর জন� আ�িরকভােব েচ�া করেব, এবং এই ভয় করেব েয, 
আ�াহ না ক�ন আমার েকান �িটর কারেণ আমার েথেক েহদায়াত িছিনেয় না 
েনয়া হয়।  

এই েনয়ামতেক িসনার সােথ লাগােনার মাধ�ম হেলা উলামােয় েকরােমর অনুসরণ 
ও েনককারেদর েসাহবত। �ীেনর দা’ঈর িফিকর ও মানহাজ তখনই েহফাজেত 
থাকেব যখন এমন উলমােয় েকরাম েথেক িনেজর �ীনেক �হণ করেব যােদর 
তাকওয়া-আখলাক, ইলম-ইনসাফ, িফকহ-বুঝ, অিভ�তা ও সু� �িচস�� 
হওয়া অন�ান� উলমােয় েকরােমর িনকট �ীক�ত। তারা �জন�ীিত, �িতেশাধ, 
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রাগ বা নফেসর চািহদা অনুযায়ী ফেতায়া েদেব না, বরং কথা ও কােজ আ�াহর 
ভয় �কাশ পােব। তারা শরয়ী নীিতমালার উপর পারদশ�ী হেব। আর এইসব �ণ 
ওই সকল আেলমেদর মােঝই পাওয়া যােব, যারা িজহােদর ���পূণ� িবষেয় 
িনেজর ইজেতহাদ অনুযায়ী ফেতায়া েদয় না। বরং এে�ে� িনেজর েথেক ভােলা 
অ�গামী আেলমেদর অনুসরণ কের এবং সমসামিয়ক আেলমেদর সােথ পরামশ� 
কের।  

এমন উলামােয় েকরাম আজও িবদ�মান আেছ। যিদ িজহােদর দাঈ িনেজর িফিকর, 
কাজ-কম� ও দাওয়ােতর প�িতেত এই উলামােয় েকরােমর অনুসরণ কের তাহেল 
আশা করা যায় আ�াহ তােক েগামরাহ করেবন না। এবং েস �ীন ও িজহােদর 
েখদমতও করেত পারেব। এখােন একথািটও বেল িদই - ইমারােত ইসলািময়া 
আফগািন�ােনর িবগত িতন দশেকর সফলতা ও িজহাদী অিভ�তা েহাক, অথবা 
েখারাসান েথেক ইেয়েমন, মািল বা শাম পয�� ছিড়েয় পড়া ৈবি�ক িজহাদী 
অিভ�তা েহাক, এই সকল অিভ�তা উ�তেক খুব দািম একিট সবক িদেয়েছ। 
েসিট হে� হক উলামােয় েকরােমর অনুসরেণই �ক�ত কল�াণ িনিহত। উ�েতর 
�েয়াজনীয় সকল িবষেয় - এমনিক ���পূণ� িজহািদ িবষয় স�বত একিটও এমন 
েনই, েয িবষেয় িজহািদ েনতারা িবচ�ণতার সােথ সমাধান েদনিন। সুতরাং আমরা 
যিদ এই উলামেয় েকরাম ও িজহােদর েনতােদর দরস�েলা েথেক সবক িনেত 
থািক তাহেল এই সফর খুব ভােলাভােব েহফাযত থাকেব এবং বারবার ধা�া 
খাওয়া লাগেব না ইনশাআ�াহ।    

 

দাওয়ােতর তরীকার মেধ্য বাড়াবািড় েকন স�ৃ হয়?  

�থম কারণ - ে�াতােদর েথেক অমুখােপ�ী ও েবপেরায়া হওয়া 
দাওয়ােতর প�িতেত বাড়াবািড় ও কেঠারতা নানান কারেণ সৃি� হেত পাের। তেব 
মূল কারণ হেলা - দাঈর িফিকর, আমল-আখলাক সু�ত অনযুায়ী না হওয়া। 
িভতরগত আেরকিট কারণ হেলা – ে�াতার �িত অমুখােপি�তা ও তার ব�াপাের 
েবপেরায়া হওয়া।  
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েকউ যিদ দুিনয়ািব িবষেয় আ�াহর জন� মানুষ েথেক অমুখােপ�ীতা অবল�ন 
কের তাহেল েসটা েতা একিট ভােলা �ণ। িক� এর �ান দাওয়ােতর ময়দান নয়। 
দাওয়ােতর ময়দােন ে�াতােদর েথেক অমুখােপ�ীতা কাম� নয়। কাম� হেলা 
উ�াহর জন� কল�াণকামীতা ও দরদ থাকা। দাঈর দুিনয়া আেখরােতর সফলতার 
জন� শত� হেলা, েস িনেজর জন� যা পছ� কের অেন�র জন�ও তাই পছ� করেব।  

একজন দাঈ খুব কের চান মানুষ েযন তার আহবােন সাড়া েদয়। এজন� েস তার 
দাওয়াতেক খুব ভােলা আর উপকারী িহেসেব েদখােনার েচ�া কের থােক। তার 
উদাহরণ হল ওই ডা�ােরর মত, েয আ�িরকভােব েরাগীর িচিকৎসা কের। 
েরাগীর েসবা-��ষা কের, তার জন� ব�িথত হয়। েরাগীর এেককবার ‘আহ’ 
উ�ারেণর সােথ সােথ তার অ�র চ�ণ�- িবচ�ণ� হেয় যায়। েশষ মূ�ত� পয�� েরাগীেক 
বাঁচােনার িচ�ায় অি�র থােক। েয সকল ডা�ার �ধু েরাগ িনণ�য় ও িচিকৎসার 
েঘাষণা কেরই চেল যায়, েস ওই ডা�ােরর মত না। েরাগীর সােথ দাঈর একটা 
আি�ক স�ক� ৈতির হেয় যায়।  

‘�লু’ আ�া� ব�ি� তার দাওয়াত েকউ কবুল করল িক করল না – এই িবষেয় 
েকান পরওয়া কের না। েস সব�াব�ায় িনেজেক হক মেন কের। িনেজেক হেকর 
উপর �িতি�ত েভেব িনয়ত ও অ�েরর অব�ার িহসাব েনয় না। দাওয়ােতর হক 
আদায় হেলা িক না এই িনেয় ভােব না। দাওয়ােতর ে�ে� িনেজর কথা ও কােজর 
মেধ� েকান �িট হেয়েছ িকনা েসটা িনেয় ভােব না। “েকান কােজ স�ুেতর েখলাফ 
হয়িন েতা? “দাওয়ােতর ে�ে� মূখ�তােক মূলিভি� িহেসেব ধের েনই িন েতা?” “ 
আমার �কাশভি�েত বাড়াবািড় হয়িন েতা?” – এই ধরেণর িফিকর �লেুত 
আ�া� ব�ি�েত অনুপি�ত। েস িনেজর িহসাব েনয় না।  

এসকল িহসাব-িনকােশ তার েকান েখয়ালই েনই। িনেজেক েস বড় মেন কের। 
“সত�েক �কাশ করেত হেব”এমন একটা ভাব তার মেধ�। অথচ এটা এমন এক 
অনুভ�িত, যা পরবত�ীেত আ��িরতা ও অহংকাের পিরণত হয়।  

�লুেত আ�া� ব�ি� অত�� রসকষহীনভােব িনেজর দাওয়ােতর েঘাষণা েদয়। 
ক�রআন সু�াহেত দাঈর েয �ণাবলী আেছ েস তার পিরপূণ� উ�া। নবীগেণর এক 
এক জন মানুষেক বাঁচােনার িচ�া থাকেতা। এই উে�েশ� তারা িদন-রাত এক কের 
েফলেতন। মানুষেক েহদায়ােতর পেথ আনার জন� সবেচেয় েবিশ ক� তারাই 
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কেরেছন। রােত উেঠ আ�াহর কােছ মানুেষর েহদায়াত চাইেতন। �জুর সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়াসা�াম এই িচ�ায় এত েবিশ ক� কেরেছন েয, আ�াহ তাআলা তার 
সা�� িদেয়েছন। 
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অথ�ঃ তারা এই বাণী িব�াস না করেল স�বত তােদর িপছেন ঘুের ত�িম দঃুেখ 
িনেজেক েশষ কের িদেব। [সুরা কাহাফ ১৮;৬] 

রাসূল�ুাহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দরদটা েদখুন। স�খু যুে�র ময়দান। 
ই�িদেদর মত শ�র িব�ে� আিল রািদয়া�া� আন�েক তেলায়ার িদেয় 
পাঠাে�ন। তখনও তােক নিছহত করেছন, “েতামার হােত একজন মানুেষর 
েহদায়াত পাওয়া েতামার জন� লাল উট পাওয়ার েচেয়ও উ�ম”।  

 

ি�তীয় কারণ - বঝু কম থাকা 
দাওয়ােতর উসলেুব �লু আসার ি�তীয় কারণ হেলা - বুঝ কম থাকা। আ�াহ 
তাআলার শরয়ী তাকবীনী উসলু স�েক� যার ধারণা আেছ - েস জােন েয, 
িজহােদর ময়দােন কািময়ািবর জন� আ�াহর পের িনেজেক মুসলমান 
জনসাধারেণর সাহায�-সমথ�েনর মুখােপ�ী মেন করেত হেব। েস জােন মুিমেনর 
সমথ�ন আ�াহর নুসরেতর একিট সুরত।  
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“িতিনই আপনােক তার সাহায� ও মুিমনেদর একতা �ারা শি�শালী কেরেছন। 
[সুরা আল-আনফাল ৮;৬২] 

এই কারেণই দাওয়ােতর ��েত রাসুল�ুাহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম েমলার 
মেধ� আরব েগা��েলােক দাওয়াত েপশ করেতন। তখন একথাও বলেতন, 
“আমােক েক আ�য় েদেব? আমােক েক সাহায� করেব?”  

েতা মুসলমান জনসাধারণেক িনেজেদর সমথ�নকারী, সাহায�কারী বানােনা শরয়ী ও 
আকলী তাকাযা। শরয়ী সীমােরখার মেধ� েথেক মুসলমান জনসাধারণেক িনেজেদর 
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িজহােদর অংশ বানােনার েচ�া করা ওয়ািজব। িক� িজহােদর �িত দাওয়াত 
�দানকারীেদর কম বুেঝর অব�াটা েদখনু - 

তারা কেয়ক ডজন বা কেয়কশ মানুষ িনেজরাই দুিনয়ার সব মুসলমানেক িনেজেদর 
িবেরাধী বািনেয় েনয়। তারপর আবার পুেরা দুিনয়ায় িবজয়ী হওয়ার �� েদেখ। 
তারা ক�ফ�রী েনজাম িবলুি� ও শরীয়ত �িত�ার মত বড় দািব কের, িক� 
জনসাধারণ ও �ীনদার েলাকেদরেক িনেজেদর সােথ শরীক করার েকান েচ�াই 
তােদর মােঝ েনই। মুসলমান জনসাধারণেক িনেজেদর সমথ�নকারী, সাহায�কারী 
বানােনা ছাড়া ক�ফ�রী শাসনব�ব�ােক িবলু� কের ইসলামী শরীয়ত �িত�া েতা 
দূের থাক, িনেজেদর আে�ালনেকই েবিশিদন চালু রাখা স�ব না এই বুঝটা 
তােদর মােঝ আেস না। 

শায়খ আবু মুসআব যারকাবী রিহমা��াহ আেমিরকােক ইরােক থাকা �ায় অস�ব 
বািনেয় িদেয়িছেলন। েশষেমশ আেমিরকা ইরাক েথেক পািলেয় যাওয়ার ��িত 
িনি�ল। েসসময় শায়খ আইমান যাওয়ািহরী হািফজা��াহ, আবু মুসআব যারকাবী 
রিহমা��াহ েক একিট িচিঠ িলেখিছেলন। এই িচিঠেত শায়খ আইমান দা. বা. 
বেলন:  

“যখন আমরা দইু টােগ�েটর িদেক তাকােবা, অথ�াৎ আেমিরকােক ইরাক েথেক 
েবর করা ও এখােন ইসলামী শাসন �িত�া করা - তখন আমরা েদখেত পাব, 
আ�াহর সাহায� ও তাওিফেকর পের মুজািহদেদর জন� সব েথেক �ভাব 
িব�ারকারী ও শি�শালী অ� হেলা ইরাক এবং তার আেশপােশর মুসলমান 
জনসাধারেণর সমথ�ন। আমােদর জন� জ�রী হেলা - এই জনসমথ�ন র�া করা 
এবং শরয়ী সীমােরখার মেধ� েথেক এই সমথ�নেক বাড়ােনা।  

এ ে�ি�েত আিম আপনােক কেয়কিট কথা আরজ করিছ -  

�থমত; এেত েকান সে�হ েনই েয, এখােন (ইরােক) ইসলােমর িবজয় এবং 
িখলাফত আলা িমনহািজন নবুওয়ত �িত�ার ে�ে� মুরতাদ শাসকেদর িব�ে� 
িজহাদ করা ছাড়া তােদরেক হটােনা স�ব নয়। এটাও বা�বতা েয, জনসাধারেণর 
সাহায� ও সমথ�ন ছাড়া এই মহান ল�� অজ�ন স�ব নয়। যিদ েকাথাও 
জনসাধারেণর সাহায� ও সমথ�ন ছাড়া িবজয় হেয়ও যায়, তবুও েযেকান সময় এই 
িবজয় পরাজেয় পিরণত হেত পাের।  
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ি�তীয়ত, যিদ িজহািদ আে�ালেনর সােথ জনগেণর সমথ�ন না থােক তাহেল এই 
আে�ালন মানুেষর দৃি� েথেক দূের সের একসময় হািরেয় যায়। এই অব�ায় 
িজহািদ �প ও রাে�র উপর েচেপ বসা জািলম স�দােয়র মধ�কার এই যু� 
িনঃেশষ হেয় যায়।  

একটা িবষয় েখয়াল রাখেত হেব – �মতাশীলরা সবসময় জনগণেক িজহািদ দল 
ও িজহািদ আে�ালেনর ব�াপাের একদম অ�কাের রাখেত চায়। আমােদর উপর 
েচেপ বসা েসক�লাররা এটাই চায়। তারা জােন িজহািদ আে�ালনেক দমন করা 
স�ব নয়। িক� এ আে�ালনেক েধাঁকা ও শি�র মাধ�েম জনসমথ�ন েথেক দূের 
রাখা স�ব। এজন� এই যুে� আমােদর জন� জ�রী হেলা - আমরা জনগণেক 
আমােদর সােথ রাখব। িজহািদ আে�ালেনর েনত�ে�ও তােদরেক অংশীদার 
বানাব। আমােদর এমন কাজ েথেক িবরত থাকেত হেব যা আমােদরেক 
জনসাধারণ েথেক দূের সিরেয় েদয়।”  

শায়খ যাওয়ািহরী অন� এক জায়গায় বেলন: 

“েগিরলা হামলাকারী মুজািহদেদর যিদ িপিছেয় আসেত হয় তাহেল তার কারেণ 
েপেরশান হওয়া উিচৎ নয়। কারণ তােদর যু� জনগণেক িনেজেদর সােথ স�ৃ� 
করার যু�, জিমন দখেলর যু� নয়।” 

 

তৃতীয় কারণ - মুদারাত(েসৗজন্য) ও মুদাহানােতর (েখাশােমাদ, 

চাটুকািরতা) মােঝ পাথর্ক্য না করা 
দাওয়ােতর মােঝ �লরু আেরকিট কারণ হেলা মুদারাত ও মুদাহানাতেক এক মেন 
করা। অথচ উভেয়র মােঝ পাথ�ক� আেছ। একিট জােয়জ এবং �শংসনীয়, অন�িট 
িন�নীয়। ইমাম ক�রত�বী রিহমা��াহ মুদারাত ও মুদাহানােতর মােঝ পাথ�ক� 
এভােব বণ�না কেরেছন: “মুদারাত হেলা দুিনয়া বা �ীন অথবা উভয়িটর ফায়দার 
জন� দুিনয়ািব িবষয় ত�াগ করা। যা জােয়জ, অেনক সময় মু�াহাব িক� মুদাহানাত 
হেলা দুিনয়ার জন� �ীনেক ত�াগ করা। হাদীস শরীেফ বিণ�ত হেয়েছ:  

মানুেষর সােথ েসৗজন� আচরণ ছদকা (তাবারানী) 



 
27 

শােরহ ইবেন বা�াল রিহমা��াহ বেলন: “েসৗজন� মুিমেনর আখলােকর অংশ। 
এর �ারা উে�শ� হেলা মানুেষর সামেন িনেজর কাঁধেক ঝ�কঁােনা। কথাবাত�ায় 
তােদর সােথ শ� ব�বহার না করা। এই �ণ িনঃসে�েহ ভােলাবাসা মহ�ত সৃি�র 
একিট উ�ম মাধ�ম” 

সুতরাং ে�াতার িবেরািধতায় ৈধয� ধারণ করা, দাওয়ােতর জন� নরম-েকামল ও 
উপকারী প�িতেত হেকর িদেক আহবান করা এবং ে�াতার �া� মতেক 
েকানভােবই সিঠক না বলা - এটা মুদারাত, এটা �শংসনীয়। িক� যিদ এই নরম 
ব�বহােরর সােথ বািতলেক হক বলা হয় - তখন েসটা মুদাহানাত, এটা িনেষধ। 
এজেন� দাঈর মুদারাত-মুদাহানােতর সীমােরখা বুঝা উিচৎ। যােত মুদারােতর নাম 
িদেয় মুদাহানােত িল� না হয়। অথবা মুদাহানােতর িবেরািধতা করেত িগেয় 
মুদারাতও পিরত�াগ না কের। 

আফেসাস! আজ িকছু �ীনদার ে�ণী দাওয়ােত িবচ�ণতার নাম িদেয় গণত�, 
�েদশে�ম, েসক��লািরজ�মেক পয�� সমথ�ন কের। অথচ ক�ফ�ির শাসন ব�ব�ার 
িব�ে� �িত�ি�তা, িবেরািধতা কাম�। িক� এই হযরতরা তােদর সােথ সমেঝাতা 
ও সহেযািগতামূলক আচরণ কের। আর যিদ েকউ ফরজ ডােক ‘লা�াইক’ বেল 
বািতল শাসনব�ব�ার িব�ে� দািড়েয় যায় এবং এই িনক�� পেথ বাঁধা হেয় দাড়ায়, 
তখন তারা তােক ফাসাদ সৃি�কারী বেল অিভিহত কের। এই গণত� ও অন�ান� 
মানুষ িনিম�ত মতবােদ অংশ�হণ ও সমথ�ন - শরীয়েতর েখলাফ কাজ।  

িক� আ�য�!এই অৈনসলািমক কাজও দীনী মাছলাহাত নাম িদেয় ইসলামী কাজ 
�মািণত করা হে�। এটা �� মুদাহানাত। এটাই ওই মহা িবপদ যার কারেণ আজ 
আ�াহর শিরয়ত পরািজত, আর গাই��াহর আইন িবজয়ী।  

সুতরাং এই মুদাহানােতর পিরচয় মানুেষর সামেন ত�েল ধরা এবং তার িবেরািধতা 
করা অত�� জ�রী। আর মুজািহদেদরও উিচৎ সব�দা সতক� দৃি� রাখা যােত তােদর 
মেধ� েকানভােব এই মহামারী �েবশ না কের। আেরকিদেক এই মুদাহানােতর 
িবেরািধতা করেত করেত আমােদর েকান েকান �প মুদারাতেকও মুদাহানাত মেন 
করা �� করেছ।  

দাওয়ােতর ে�ে� সিঠক প�িত হল বািতলেক সরাসির বািতল বলা এবং হকেক 
হক বলা। তারপর হেকর িদেক দাওয়াত েদয়া এবং পুেরা দাওয়ািত আমল শরীয়ত 
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অনুযায়ী করা। এই দাওয়াত নরম ও েকামল প�িতেত েহকমত অনুযায়ী হয়। 
মানিসকতার িভ�তার কারেণ এই ধরেণর দাওয়াত কারও কারও কােছ মুদাহানাত 
মেন হয়। তার কােছ এই দাওয়াত �হণেযাগ� নয়। তার মানিসক শাি� তখনই হয়, 
যখন দাওয়ােতর �াণ ও ভাষা উভয় িদক েথেক খুব শ� হয়। েয দাওয়ােতর মেধ� 
ে�াতার �িত েকান কল�াণকািমতা বা দরদ ব�থা থােক না বরং িহংসা, ঘৃণা, 
শ�তা ও খােটা করা হয় েসটা তার কােছ দাওয়ােতর উ�ম প�িত মেন হয়। িভ� 
এই মানিসকতার কারেণ এই সম� কাজেক েস হেকর তাকাযা মেন কের। অথচ 
এটা �ল ু বা বাড়াবািড় । এর কারেণ দাওয়ােতর উে�শ�ই ন� হেয় যায়। এবং 
িজহােদর উ�া �িত হয়।  

 

চতুথর্ কারণ - তাড়া�ড়া এবং দাওয়ােতর ইিতহাস িবষেয় অ�তা 
দাওয়ােতর তরীকার মেধ� কেঠারতার বড় একিট কারণ হেলা তাড়া�ড়া �বণতা। 
অেনক সময় ভােলা ভােলা মানুষও এর িশকার হেয় যায়। যখন েস েদেখ েয, 
�ীনদার ে�ণী; িবেশষ কের উলামােয় েকরাম, এবং �ীনী রাজৈনিতক দল�েলা 
তার সােথ েনই, তারা নীরব ভ�িমকা পালন কের অথবা তার সােথ েকান িবষেয় 
মতিবেরাধ কের, তখন তার ৈধয� ছেুট যায়। এর ফেল দাওয়ােত কেঠারতা সৃি� হেয় 
যায়।  

আমােদর সামেন যিদ আমরা দাওয়ােতর ওইিতহািসক বা�বতা রািখ, তাহেল এই 
কেঠারতা করেবা না। বা�বতাটা হেলা -  যখনই এমন েকান িব�েবর সূচনা 
হেয়েছ যার �ারা পূেব�র শাসনব�ব�া উে� যাওয়ার পিরি�িত ৈতির হেয়েছ - েস 
দাওয়ােত মানুেষর অংশ�হণ সহজ নয়।  বত�মােন আমােদর দাওয়াত কবুল করা 
শাসনব�ব�ার সােথ লড়াই করা সম� িবপদেক েডেক আনার মেতা ।  

এজন� এই ধরেণর দাওয়ােতর ফেল মানুষ িতন ে�ণীেত িবভ� হেয় যায়।  

১. সত�স�ানী, সুউ� মেনাবলস�� মানুষই এই দাওয়ােত ‘লা�াইক’ বেল। 
এরা িনেজই িনেজর উপর মুিসবেতর পাহাড় বহন করার জন� সামেন অ�সর হয়। 
এই ে�ণী সব�দা ��সংখ�ক হয়।  
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২. ি�তীয় ে�ণী তারা যারা েনত�ে�র আসেন থােক অথবা যারা �চিলত 
ব�ব�াপনার সােথ স�ৃ� থােক। এই ে�ণী এই আে�ালেনর িবেরািধতা কের ও 
এটােক িনমূ�ল করার জন� মােঠ েনেম আেস।  

৩. ত�তীয় ে�ণী, যারা �াভািবক জীবনযাপেন িনমি�ত। এেদর অেনেকই হক-
বািতেলর মােঝ পাথ�ক� করার ই�া রােখ এবং হেকর সােথ থাকেত আ�হী। িক� 
তােদর �মতাসীনেদর ভয় �বল। এজন� অেনক লাভেক েছেড় েদয়া এবং ব� 
�িত �হণ করেত তােদর মন ৈতির হয় না। যত�ণ পয�� এই আে�ালন 
শি�শালী না হয় তত�ণ পয�� তার মেধ� এই আে�ালনেক �হণ করার জযবা 
ৈতির হয় না। েস অব�া পিরবত�েনর অেপ�ায় থােক। যখন এই আে�ালন 
শি�শালী হওয়া �� কের তখন এই ে�ণী দেল দেল সাহায� করা ও সমথ�ন 
েদওয়ার জন� অ�সর হয়।  

এটা �জরু সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দাওয়াত ও তার দাওয়ািত কােফলার 
ইিতহাস। যত�ণ পয�� ম�ার মুশিরকেদর শি� খব� না হেয়েছ ততিদন 
মুসলমােনর সংখ�া কম িছেলা। এরপর যখন ম�া িবজয় হেলা (সরুা নাসেরর �থম 
আয়াত) তখন দেল দেল মানুষ মুসলমান হওয়া �� হেলা(ি�তীয় আয়াত)।  
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অথ�: যখন আসেব আ�াহর সাহায� ও িবজয় (1) এবং আপিন মানষুেক দেল দেল 
আ�াহর �ীেন �েবশ করেত েদখেবন, (2) [সরূা আন-নাসর ১১০;১-২] 

সুতরাং সংখ�ািধক�, েসটা সাধারণ মানুেষর েহাক বা �ীনদার ে�িণর েহাক, তােদর 
নীরব অব�ান বা িকছ ু িবেরািধতা েদেখ িজহােদর দাঈ ৈধয�হীন হেব না। এটা 
কখনই হয়িন েয, িজহািদ আে�ালন কিঠন �র পার করেছ আর সমােজর 
অিধকাংশ মানুষ তােদর সােথ আেছ। সুতরাং আমােদর এই সংখ�ািধেক�র সােথ 
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কােজর িনেদ�শ দান ক�ন এবং মূখ�েদরেক এিড়েয় চলুন” এর উপর আমল করেত 
হেব।  

(খুিযল আফওয়া) অথ�াৎ যতট�ক� সাহায� ও কল�াণকািমতা তারা আপনার সােথ 
করেত পাের ক�ত�তার সােথ তা �হণ ক�ন। (ওঅমুর িবল উরফ) অথ�াৎ 
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দরেদর সােথ দাওয়াত, ইসলাহ, উৎসাহদান ও িদকিনেদ�শনার কাজ চালু রাখুন। 
দিলল �মােণর মাধ�েম তােদর বুি�েক কাবু ক�ন। তােদর মধ� েথেক যারা 
(জবান ও কলম �ারা ) মূখ�তা �কাশ কের তােদরেক এিড়েয় যান। আপনার 
�ান, বুি�, অ� েযন ক�ফ�রী শাসনব�ব�া িনমূ�ল করায় ব�য় হয়। অন� কােজ েযন 
সময় ন� না হয়।  

 

িজহািদ আে�ালেনর রা�ায় আসল বাঁধা 
আমরা এটা মানিছ েয, �ীনদার েনতােদর এক ে�ণী খুব দুিনয়াদার। এটাও মানিছ 
েয, সমি�গতভােব এই �ীনী রাজৈনিতক দল�েলার কাজ সিঠক নয়। তােদরই 
কারেণ ক�ফ�রী শাসনব�ব�া শি� পাে�। তা�িত শাসনব�ব�া তােদরেক ইসলােমর 
িবপে� ব�বহার করেছ। এিবষেয় সবাই একমত। েরাগ িনণ�েয় মতিবেরাধ েনই, 
�� হেলা িচিকৎসা প�িত িনেয়।  

যিদ আপিন এই েসক��লার, �ীেনর দুশমন ে�ণী, জািলম রাে�র অ�ধারী 
র�ীবািহনীেক েছেড় - এই �ীনদারেদর িহসাবিনকাশ �� কেরন, তােদর িব�ে� 
ক�ফ�িরর ফেতায়া খুঁজেত থােকন - তাহেল এটা িচিকৎসা নয়, বরং েরাগবৃি�। এই 
ে�ণী বত�মান সমেয় িজহািদ আে�ালেনর পেথ আসল বাঁধা নয়। এরা িনঃেশষ 
হেয় েগেলও আপনার কাজ েশষ হেব না।  

এখােন আসল বাঁধা হেলা – ওই সকল ধম�হীন েনতারা যারা অ�, জলুুম ও 
িনেজেদর ভাড়া করা খুিনেদর মাধ�েম জীবেনর সব�ে�� িনয়�ণ করেছ। এরাই 
ব�ুক উঁিচেয় সাধারণ মানুষেক েগালাম বািনেয় েরেখেছ। ক�ফর েনফােকর িচ�ধারী 
শাসকে�ণী, টাকা পয়সার েগালাম েজনােরলরা এবং মুসলমানেদর হত�াকারী এই 
ভাড়ােট খুিনরা - এমন এক �ত, যােদর অি�ে�র কারেণই - সম� ফাসােদর মূল 
এই ক�ফ�রী শাসনব�ব�া �িতি�ত আেছ। এরাই ওই েধাঁকাবাজ ে�ণী যারা এসম� 
�ীনদারেদরেক আমােদর িব�ে� লািগেয় িদেয়েছ। এই �ীেনর শ�রা চায় আমরা 
�ীনদার ে�ণীর সােথ ঝগড়ায় িল� থািক, তােত তারা েবঁেচ যায়। এরপর তারা 
�ীনদারেদর মােঝ অৈনক� েদিখেয় �ীনেকই েদাষােরাপ কের। তারা ে�াপাগা�া 
ছড়ায় - ধম�ই যত সমস�ার মূল, এজন�ই �ীনদাররা ঝগড়ায় িল�। অথ�াৎ এক 
তীের দুই িশকার হেয় যায়।  
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এমন অব�া হেল েতা আমােদর দাওয়াত বদ-�ীন নয়, �ীনদারেদর হােতই 
িনঃেশষ হেয় যােব। আমরা যতই এই �ীনদারেদর িব�ে� ফেতায়া িলখেবা - 
তােদর িব�ে� ঝগড়ার ময়দান গরম করেবা - ততই আমােদর দাওয়াত অ�� 
হেত থাকেব এবং আমরা ল�� েথেক দেূর সরেত থাকেবা। এরপর আমােদর 
আে�ালন খুব �ত একাকীে�র িশকার হেয় িবল�ু হেয় যােব।  

তাই আমরা এই �ীনদারেদর সােথ ফেতায়ার ভাষায় কথা বলব না, দাওয়ােতর 
ভাষায় কথা বলেবা। �মিক-ধমিক, অপদ�করণ, গািল-গালাজ নয়, বরং দিলল-
�মাণ, দরদ-ব�থার সােথ দাওয়াত েদয়া িশেখ িনব। আর এর শরয়ী আহকামও 
েজেন েনয়া জ�রী, যােত িনেজেদর েথেক ইেতদাল না ছুেট না যায়।  

 

আইএস েথেকও িনকৃ� িচ�া: িজহােদর দাঈর করণীয় 
�ীনী রাজৈনিতক দেলর সােথ স�ৃ� ব�ি�বগ� �ীনদার। তােদর সােথ কেয়ক 
িবষেয় আমােদর ঐক� রেয়েছ। আর কেয়ক িবষেয় মতিবেরাধ আেছ। তােদর মেধ� 
ভােলাও আেছ খারাপও আেছ। েসক��লার দল�েলার ত�লনায় তারা আমােদর 
িম�। �িতপ� নয়। ধম�হীনেদর ত�লনায় তােদর ও আমােদর অেনক িবষেয়  িমল 
আেছ। আর দাঈর েতা চািহদাই থােক িমল থাকা িবষয়েক তালাশ করা। তারপর 
সামেন অ�সর হেয় বািতল িবষয়েক বািতল �মাণ করা। তারপর েযাগ�তা ও 
আখলােকর িবচােরও এই �ীনদাররা সবাই এক কাতাের নয়। 

আিম আবারও বলিছ, �চিলত শাসনব�ব�ার কথা হে� না। এটা েতা ক�ফ�রী। এই 
ব�ব�ায় শরয়ী তািবেলর িভি�েত ইসলােমর নােম যারা এেত অংশ�হণ কের 
তােদর কথা বলিছ। এরা িক কােফর? নাউজুিব�াহ! কখনও নয়। তােদর শরয়ী 
�ক�ম উলামােয় িজহাদ বণ�না কেরেছন। এই �ীনদার ে�ণীেক কােফর বলা, 
সাধারণ মানুষেক েভােটর কারেণ কােফর বলা অথবা িহলা-বাহানার �ারা 
মুসলমােনর জান-মালেক জােয়জ বানােনা বড় ধরেনর বাড়াবািড়। আর এটা ওই 
তাকিফরী িচ�া, যা আলেজিরয়া েথেক শাম, ইরাক পয�� িজহািদ দাওয়াতেক 
�ংস কেরেছ। এই িচ�ার অিধকারী ব�ি�েদর মেধ� এমন ব�ি�ও িছল, যারা মুেখ 
সাধারণ মুসলমানেদরেক বা অন�ান� �ীনদারেক কােফর বলত না। তােদর কােছ 
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যিদ জানেত চাওয়া হয়, তাহেল সাধারণ মুসলমানেদরেক মুসলমানই বলত। িক� 
তােদর কাজ িছেলা পুেরাপুির এই দািবর িবপরীত।  

তারা এমন দলা� িছেলা, তােদর দেলর বািহেরর সাধারণ মুসলমান েতা পেরর 
কথা �ীনদার, মুজািহদেদর সােথ পয�� কােফর বা কমপে� িবে�াহী মানুেষর মত 
আচরণ করত। তােদর জীবন, স�দ, স�ানেক খুব হালকা কের েদখত। 
িনেজেদর বানােনা তাবীল �ারা তােদর জান মাল িনেজেদর জন� ৈবধ কের িনত। 
েকন? কারণ িক িছল?  

কারণ �ধুমা� িনেজর দেল না থাকা। অমুক েলাক মুসলমান, �ীনদার, মুজািহদও। 
শরীয়ত তার জান মাল ই�তেক সংরি�ত বেল। িক� এই েলােকরা �ধুমা� এই 
কারেণ তােক সহ� কের না েয - েস তােদর দেল েনই েকন? েকন েস আমার 
�পেক শি�শালী কের না?  

এই িচ�ার অিধকারী ব�ি�রা সব�দাই দাওয়াত ও িজহােদর জন� �িতকর �মািণত 
হেয়েছ। তােদর মেধ� েকউ আেছ যারা িনেজেদরেক আইএস বেল না, আহলুস 
সু�াহ ওয়াল জামােতর সােথ িমেশ থােক। �ধুমা� িমেশ থাকার �ারা িক হয়?  

এই িচ�া েচতনা ‘আহলুস সু�াহ’র না। এই েচতনাই িজহােদর অেনক বদনাম 
কেরেছ। বা�বতা হেলা আইএস হওয়া েকান িবেশষ দেলর সদস� হওয়ার সােথ 
স�ৃ� না। এটা িচ�া-েচতনা, আমল, আখলাক, কীিত�র নাম। যিদ েকান ব�ি� 
দলগতভােব আইএস নাও হয়, িক� তার িচ�া েচতনায় �লু থােক – আহলসু 
সু�াহ ও বত�মান সমেয়র �িস� িজহািদ আেলমেদর েথেক তার মানহাজ িভ� হয় 
- নফেসর পজূা, দলা�তা এবং নফেসর অনসুরেণ িল� হয় এবং িহলা বাহানায় 
মুসলমােনর জান-মাল ৈবধ কের েনয়, তাহেল েস যতই আই-এেসর িবেরািধতা 
ক�ক না েকন, েস �থম �েরর আইএস। বরং বা�বতা হেলা এসম� েলাক 
িজহািদ আে�ালেনর জন� আইএস েথেকও ভয়�র।  

কারণ আই-এেসর িবষয়িট পির�ার হেয় েগেছ। এখন আইএস শ�িট ফাসাদকারী 
অেথ� ব�বহার করা হয়। আর তারা এখন িনঃেশেষর পেথ। অথচ এই েলাক 
িনেজেক আই-এেসর িবেরাধী বেলও কথা ও কাজ �ারা দাওয়াত ও িজহােদর 
�িত করেছ। সতুরাং আইএস েযভােব িজহােদর �িত কেরেছ, েতমিন �লুর 
িশকার িচ�া-েচতনাও িজহােদর দুশমনেদর কম েখদমত কেরিন।  
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সুতরাং িজহািদ আে�ালনেক িবপদাপদ েথেক র�া করার জন� �লুর িশকার এই 
িচ�া-েচতনা, আখলাক ও মানহাজেক জানেত হেব। এিট একিট অকল�াণ, আর 
কল�ােণর উপর আমল করার জন� অকল�ােণর �ান থাকা ওয়ািজব। সুতরাং এই 
মানহাজেক েচনা, তার েথেক দূের থাকা, মুসিলম যুবকেদর এর েথেক দূের রাখা 
িজহােদর দাঈ ও মুজািহদেদর জন� ফরয হেয় দাঁিড়েয়েছ। আর েকান িবষেয় আমল 
করার জন� েস িবষেয় ইলম অজ�ন করা ওয়ািজব, নত�বা আ�াহ না ক�ন 
আমােদর মধ� েথেক েকউ ওই দেল চেল েযেত পাের; যােদর ব�াপাের আ�াহ 
তাআলা বেলেছন: 
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অথ�: . . . বেল েদন আিম িক েতামােদরেক বেল েদব কারা আমেলর িদক েথেক 
একদম �িত��। যােদর কাজ দিুনয়ােত ন� হেয় েগেছ আর তারা ধারণা কের 
তারা ভােলা কাজ করেছ। [সূরা কাহাফ ৯; ১০৩-১০৪] 

 

তাকফীর ও তু� করা ছাড়াও সমােলাচনা ও সংেশাধন স�ব 
মাসআলা হেলা; এই ক�ফ�রী শাসনব�ব�ায় শরয়ী তাবীেলর মাধ�েম, �ীেনর 
েখদমেতর নােম েকউ যিদ অংশ �হণ কের তাহেল িজহােদর আেলমেদর মেত 
এিট বাড়াবািড়, �নােহর কাজ এবং হারাম। তার পুেরাপুির িবেরািধতা করা হেব, 
এবং দাওয়ােতর ভাষায় এই ব�ি�েদর �কােশ� সমােলাচনা করা হেব। িক� 
তােদরেক কােফর বলা হেব না। এই ব�ি�রা সবাই এক �েরর নয়। েকান িবেশষ 
েনতা এমনও থাকেত পাের, েয �ীন ও িজহােদর �িত করায় অেনক অ�সর 
অথবা তার ব�ি�গত েকান কাজ তার ঈমােনর দািবর িবপরীত - িক� তা সে�ও 
ওই ব�ি�েক কােফর ফেতায়া েদয়া েথেক আমােদর ভাষােক সংযত করেবা। তার 
িব�ে� এই ধরেণর ফেতায়া েদয়া িজহােদর দাওয়ােতর জন� �িতর কারণ।  

আহলুস সু�াহ ওয়াল জামােতর পূব�বত�ী আেলমগণ সব�দা েকান িবেশষ ব�ি� 
অথবা �পেক কােফর ফেতায়া েদয়ার পূেব� দাওয়ােতর লাভ-�িতর িদকিট 
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িবেবচনায় রাখেতন। যিদ েকান ব�ি� ইসলােমর েপাশাক গােয় জড়ােতা অথ�াৎ 
মুসিলম দাবী করত অথচ েস ক�ফ�রী �হণ কেরেছ - তাহেল পূব�বত�ী আেলমগণ 
েদখেতন তােক �� কােফর ফেতায়া েদয়া বা হত�া করা �ারা দাওয়ােতর �িত 
হেব নািক লাভ হেব। যিদ �িত হওয়ার আশংকা েবিশ থাকত তাহেল নাম ধরা 
ছাড়া তার সমােলাচনা হত। সংেশাধেনর েচ�া করা হত। তার খারাবী ব� কের 
েদয়া হত। িক� তােক িনিদ�� কের তাকিফরও করা হত না। তােক হত�া করাও হত 
না।  

রঈসলু মুনােফকীন আ�ু�াহ িবন উবাই’র সােথ �জরু সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর আচরেণর িদেক ল� কির। সাহাবীগণ যখন বলেলন, “আমরা 
তােক হত�া কির?” তখন িতিন সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম বলেলন, “তােক 
ছাড়, মানুষ বলেব মুহা�দ তার সাথীেদর হত�া কের”।  

আেরকিট িবষয় ল� কির - ইবেন উবাই আনসািরেদর খাজরাজ েগাে�র িছল। 
এক েগা� হওয়ার কারেণ খাজরােজর সরদার হযরত সাআদ িবন উবাদা 
রািদয়া�া� আন� সাহাবী হওয়া সে�ও এটা সহ� কেরনিন েয, অন� েগাে�র 
েকান েলাক তােক (ইবেন উবাইেক) হত�া করেব। এই কারেণই আউস েগাে�র 
সরদার হযরত সাআদ িবন মুআয রািদয়া�া� আন� যখন রসুলু�াহ সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ আ�ু�াহ িবন উবাইেক হত�া করার অনুমিত 
চাইেলন, তখন সাআদ িবন উবাদা রািদয়া�া� আন� তার উপর রাগ করেলন 
এবং এমন কাজ করেত িনেষধ করেলন।  

এই ঘটনা মুসিলম শিরেফর মেধ� এেসেছ। েসখােন আয়শা রািদয়া�া� আন� এর 
একিট কথা বিণ�ত হেয়েছ। িতিন বেলন, “সাআদ িবন উবাদা ভােলা মানুষ িছেলন। 
িক� ওই সময় তার আ�ময�াদােবাধ েজেগ উেঠিছল। িতিন চাি�েলন যিদ হত�া 
করার আেদশ েদয়া হয় তাহেল েযন তােদরেক আ�াহর রাসলু আেদশ েদন। 
তারাই ইবেন উবাইেক হত�া করেব। অন� েগাে�র েকউ হত�া করেব এটা তারা 
চাি�েলন না। িঠক এমন কথাই বেলিছেলন ইবেন উবাই এর মুসলমান েছেল 
‘আ�ু�াহ’ রািদয়া�া� আন� ।  

যখন ইবেন উবাই এর খারাবী েবেড় েগেলা, �জুর সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর কে�র িবষয়িট িতিন বুঝেত পারেলন, তখন িতিন �জুর সা�া�া� 
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আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ উপি�ত হেয় বলেলন, “ইয়া রাসুলা�াহ! যিদ 
আমার িপতােক হত�া করেত চান তাহেল আমােক আেদশ ক�ন। আিমই তার 
মাথা এেন আপনার সামেনর রাখব। িক� অন� েকউ হত�া করেল আমার 
আ�ময�াদােবােধ আঘাত লাগেব”।  

 

স�ািনত ভাইেয়রা!  

বংশীয় এবং দলীয় স�ক� খুব নাযুক। িনেজর দেলর েকান েনতার সােথ দেলর 
েকান সদেস�র মতিবেরাধ থাকেত পাের - েকান এক পয�ােয় েস তােক খারাবও 
মেন করেত পাের। িক� দেলর বািহেরর েকউ ওই েনতার নােম েকান খারাপ কথা 
বলেল তার দলীয় অনুভ�িত েজেগ উেঠ। িবেশষ কের দলিট যখন �ীনী দল হয় 
তখন অনুভ�িতও তী� হয়। তাই এই নাজুকতার �িত ল�� রাখা জ�রী।  

এই �ীনী দেলর মেধ� ভােলা মানুষও আেছ। তারা তােদর েনতােদর ভােলাবােস 
েনতােদর দুিনয়া পূজার কারেণ নয়, বরং েনতােদর �ীনী েখদমেতর কারেণ বা 
�ীনী েখদমেতর ওয়াদার কারেণ। সুতরাং এই েনতােদরেক কােফর ফেতায়া িদেয় 
আমরা কীভােব ধারণা করেত পাির েয, তার দেলর েলােকরা আমােদর কথা 
�নেব? আর তােদরেক কােফর ফেতায়া েদয়ার দারা অন� �ীনদার ও 
জনসাধারণেক েমােটও �ভািবত করা যায় না।  

সুতরাং আপিন যিদ চান েয, তােদর এই েরােগর িচিকৎসা করেবন, তােদরেক 
গণতে�র ক�ফ�রী বুঝােবন, তােদরেক দাওয়াত িদেয় নববী মানহােজ িনেয় 
আসেবন, তােদরেক এই খারাপ পথ েথেক িফরােবন, তাহেল িসরােতর অনুসরণ 
ক�ন। কােজর সমােলাচনা ক�ন। কােরা নাম উে�খ ব�তীত, কাউেক কােফর 
ফেতায়া েদয়া ব�তীত গণতে�র �া� হওয়ার দিললািদ বণ�না ক�ন।  

 

মানষু তােদর কথা মানেব না আমােদর কথা মানেব?  
লাল মসিজদ �ােজিডর পর যখন সব মুজািহদরা দুঃিখত ও মনকে� িছেলা, তখন 
আমােদর িমিডয়ার সােথ স�ৃ� িকছ ুভাই পািক�ােনর এক বড় মুফিত সােহেবর 
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ফেটা েনিতবাচকভােব �কাশ কেরিছল। মুফিত সােহবেক কােফর (নাউজুিব�াহ) 
ফেতায়া েদয়া হয়িন - ভ� ভাষায় িকছ ুসমােলাচনা করা হেয়িছল ।  

শায়খ আবু ইয়াহইয়া রিহমা��াহ েক আিম এই িভিডওিট েদখালাম। িতিন অস�� 
হেয় বলেলন, “এই ছিব েকন লািগেয়েছ”?  

আিম বললাম, “মুফিত সােহব লাল মসিজেদর ব�াপাের এই মতামত েপশ 
কেরেছন। তাছাড়া িতিন এই কেরেছন েসই কেরেছন ইত�ািদ”।  

িতিন বলেলন: “আপনােদর এই কাজ স�ূণ� ভ�ল”। তারপর িতিন বলেলন: “এই 
মুফিত সােহেবর কত ভ� আেছ? কত মানুষ তার জুমায় উপি�ত হয়? ��ত 
লােখা মানুষ তােক িনেজেদর মু�ি� মেন কের। আর আপনার আমার কথা 
েশানার েলাক কতজন? কতজন মানুষ আমােদর বলার �ারা এই মুফিত সােহবেক 
খারাপ বলেব? আর কতজন মানুষ তার বলার �ারা আমােদরেক খারাপ বলেব?  

সাধারণ �ীনদার জনগণ আপনার তাকওয়া, িজহাদ, ইলম স�েক� িকছুই জােন 
না। আপিন েক আপনার ময�াদা িক তাও জােন না। িক� আপিন যখন এমন �িস� 
ব�ি�েক খারাপ বলেবন যােক তারা স�ান কের, তাহেল �ধু আপনার বলার 
�ারা তারা তােক েকন খারাপ বলা �� করেব? এরপর যিদ ওই মুফিত সােহব 
আপনােদরেক খােরজী বেল তাহেল তারা েকন আপনােক খােরজী বলেব না? 
েলােকরা আপনােদর মাধ�েম তােদরেক েচেন না, বরং তােদরেক িদেয় 
আপনােদরেক েচেন। সুতরাং তারা আপনােদর ব�াপাের যা বলেব েলােকরা তাই 
েমেন েনেব”।  

তারপর শায়খ �ীনী রাজৈনিতক েনতােদর ব�াপাের িদক-িনেদ�শনা িদেয় বেলন: 
“জনসাধারেণর কােছ �িস� এমন েনতােদর নাম উে�খ কের বা ছিব িদেয় েকান 
সমােলাচনা, েদাষােরাপ করা যােব না। যিদ েকান কারেণ ছিব �কাশ করেতই হয়, 
তাহেল েকান �কার ঠা�া-িব�প ছাড়াই - যত কম িত� শ� ব�বহার করা যায় 
ততই ভােলা। তারপর কথার ভি�েত েকান েগা�া �কাশ না করা বরং 
কল�াণকািমতা, সহানুভ�িতর �কাশ থাকা উিচৎ”।  
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তারপর আিম শায়খেক িজ�াসা করলাম, “তাহেল গণতে�র ক�ফ�রী এবং 
গণতাি�ক প�িতর েগামরাহী িকভােব বণ�না করেব? িকভােব মানুেষর কােছ এই 
েগামরাহী �� হেব”?  

শায়খ বলেলন: “গণত� িবষয়টােক ��ভােব ক�ফর বলেব, ইসলামী গণত� 
নােমর পিরভাষােক ��ভােব বািতল বেল েঘাষণা করেব। দলীল �মােণর মাধ�েম 
এই িচ�া-েচতনার অসারতা �মাণ করেব। বলেব - এই িসে�েম �েবশ করেল 
ক�ফ�রী শাসনব�ব�া শি�শালী হয়। এটা বাড়াবািড়, �নােহর কাজ। িক� এই 
সমােলাচনায় েনতােদরেক কােফর বলেব না। েনতােদর ছিব লািগেয় ঠা�া িব�প 
করা যােব না। িনেজেদরেক ভােলা এবং তােদরেক খারাপ িহেসেব �কাশ করেব 
না। তােদর সােথ যিদ কেঠার আচরণ, ঠা�ামূলক কথাবাত�া বলা হয়, তাহেল 
তােদর অনুসারীরা �জন�ীিতেত পেড় যােব। আপনােদর কথায় কান েদেব না। 
এবং তােদর িবেরািধতা শ�তায় পিরণত হেব।” 

  

িজহােদর দাঈ ভাইেয়রা! 

এই সম� দল ও ব�ি�বেগ�র সােথ দিলল-�মােণর সাহােয� ও দরদ-ব�থা 
সহকাের মতিবেরাধ েহাক। তােদর �মাণািদ, কােজর প�িতরও খ�ন েহাক। িক� 
এই সমােলাচনা তাকিফেরর ভি�েত না েহাক। বরং দরেদর সােথ বুঝােনার জন� 
েহাক। তাছাড়া আেরা একিট িবষয় হেলা - েযই �ীনদাররা আমােদর িবেরািধতা 
কের, তােদর িনয়েতর উপর আঘাত করেবা না। �ধু তােদর কাজ ও আমেলর 
সােথ মতিবেরাধ করেবা।  

আেরকিট স�ূ িবষয় হেলা - েকান ব�ি�েক যিদ আপিন খারাপ মেন কেরন, িক� 
আপনার ে�াতারা তােক ভােলা মেন কের এবং �ীেনর খােদম মেন কের - তাহেল 
আপনার খারাপ বলার �ারা, কােফর ফেতায়া �ারা আপনার কথা আপনার 
ে�াতারা কখনও মানেব না। তােক খারাপ না বেল তার খারাপ কাজেক খারাপ 
বলুন। দিলল-�মাণ, দরদ-ব�থা ও িবনেয়র সােথ ওই িবষয়িট খারাপ হওয়া 
�মািণত ক�ন। তাহেল ে�াতারাই তােক খারাপ বলা �� করেব, তার খারািবর 
িবেরািধতা করেব।  



 
38 

 

ই�ারেনেট দাওয়াত: িজহাদ নে�র কারণ? 
ই�ারেনট আধুিনক যুেগর এমন এক েফতনা, যার ভয়াবহতা �কােশর জন� 
েফতনা শ�ও যেথ� নয়। েমাবাইেলর ি�েন আ�ুেলর কেয়কিট �শ� অেনক 
মজার। িক� এটা এমন ভয়ানক এক খাঁদ, যার �শ�তা ও গভীরতার েকান 
সীমােরখা েনই। ই�ারেনেটর এই সয়লােবর কারেণ �বৃি�র চািহদা ও (�ীেনর 
ব�াপাের) সংশয় অেনক েবিশ েবেড়েছ। এখন মানুেষর মন মি�� �াধীনভােব 
কাজ কের না। বরং কি�উটার বা েমাবাইেলর ি�ন এখন মানুেষর মন মি��েক 
পিরচালনা কের।  

এই ই�ারেনট কত জীবনেক লাগাতার িচ�ায় ম� কের িদেয়েছ, আর কত 
�বৃি�েক সীমাহীন িপপাসায় িল� কের িদেয়েছ তার েকান ইয়�া েনই। কত 
হতভাগার জীবনেক এই অজগেরর সােথ ব���ই েশষ কের িদেয়েছ। মানব 
ইিতহােস শয়তান স�বত এমন সহজ আর েকান েফতনার উপায় েবর করেত 
পাের িন। আজ ই�ারেনেটর মাধ�েম শয়তান যা অজ�ন করেত পারেছ ইিতপেূব� 
এত সহেজ এত অজ�ন করেত পাের িন। শয়তান এখন খুব সহেজই মানুষেক 
িনেজর শয়তািনর জােল ফাঁিসেয় �িত ও �ংেসর অ�কার গেত� েফেল িদে�।  
এতিকছ ুসে�ও এই ভয়ানক েফতনা িকছ ু িকছ ুকারেণ �ীন ও িজহােদর একিট 
মাধ�ম হেয় দাঁিড়েয়েছ। আর েযেহত� মন-মি��েক �ভািবত করার জন� এিট 
একিট সহজ মাধ�ম, তাই সফলতার িদেক আ�ানকারী দাঈগণও িন�পায় হেয় 
এটােক ব�বহার কেরন।  

বত�মােন যুবকেদর একিট ে�ণী ই�ারেনেট দাওয়াত েপেয়ই িজহািদ আে�ালেন 
শিরক হে�। িজহােদর ময়দােনও িকছ ুসংখ�ক মুজািহদ েনেটর সােথ যু� থােকন। 
এজন� িজহািদ মানহােজর কাজও একটা �র পয�� েনেটই হে�।  

বা�েব েনেটর এই দাওয়ািত কাজ �ারা ‘সব�া�কভােব িজহািদ আে�ালেনর খুব 
েবিশ উপকার হে�’ তা নয়। ফায়দা েতা তখন হেব যখন এই দাওয়ািত কােজ 
িল� ভাইেয়রা - বাড়াবািড় ছাড়াছািড় েথেক মু� েথেক, দাওয়ােতর শরয়ী আদব 
র�া কের দাওয়াত �দান করেবন। যিদ দাওয়াত �লুেত আ�া� হয় - 
দাওয়ােতর মূলিভি� যিদ �ান, িবেবেকর িবপরীেত �ধ ুজযবা ও ভাসাভাসা কথা 
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হয় - যিদ িজহােদর দাওয়ােতর নােম এমন শিরয়ত বিহভ��ত প�া অবল�ন করা 
হয় যােত মানুষ আেরা দূের সের যায় - তাহেল এর �ারা �ধু িজহািদ দাওয়াতই 
ন� হয় না, বরং এই দাওয়াত িজহািদ আে�ালন ন� হওয়ার বড় একিট কারণ 
হেয় দাড়ায়। িনকট অতীেত �েত�ক চ���ানরাই েদেখেছ - আইএেসর খােরজী 
েগা�ী ৈতির করা - তােত বাতাস েদয়া - যুবকেদরেক বাড়াবািড়র অ�কাের 
িনে�প করা এবং শিরয়তবিহভ��ত দাওয়ােতর ে�ে� ই�ারেনট অেনক বড় 
অবদান েরেখেছ। তেব েনেটর �চারণা সমি�গতভােব দাওয়ােতর একিট েমজাজ 
সৃি� কের। িক� দাওয়ােতর এই েমজাজ যিদ েবআদিবর সােথ হয় এবং এর প�িত 
যিদ অশালীন ও শিরয়তবিহভ��ত হয় - তাহেল তা �ীেনর দাওয়াত ও মুজািহদেদর 
এত �িত কের, যা �ীেনর দুশমনরাও করেত পাের না।  

 

েবড়ায় ে�ত খায়!! 
দশ-বার বছর পেূব� আেমিরকার ‘RAND Corporation’ এর একিট িরেপােট� 
বলা হেয়েছ: েজার-জবরদি� কের িজহািদ আে�ালনেক �ংস করা ক�কর। এই 
আে�ালন আমােদর বাঁধা-িবপি� সে�ও উ�িত লাভ করেছ। এই ে�াত তখনই 
ব� হেব - যখন িজহািদ আে�ালেন এমন িচ�া লািলত হেব এবং িজহােদর সােথ 
স�ৃ� ব�ি�রা এমন কাজ করা �� করেব - যােত ‘িজহাদ’ িনেজ িনেজই ঘৃিণত 
হেয় যায় এবং িজহােদর �িত মানুেষর আকষ�ণ েশষ হেয় যায়। িরেপাট� অনুযায়ী - 
এটা তখনই হেত পাের, যখন িজহািদ দেলর মােঝ আমরা এমন ব�ি� তালাশ 
করেবা, যারা সব�দা িনেজেদরেক সিঠক মেন কের। মুসলমান জনসাধারণ এবং 
অন�ান� �ীনদারেদর সােথ খুব শ� আচরণ কের। এবং যারা তােদর সােথ একট� 
ি�মত কের তােকই কােফর ফেতায়া েদয়। িরেপােট�র মেধ� বলা হেয়েছ, ‘এই 
েমজােজর যিদ উ�িত করা যায় তাহেল িজহািদ আে�ালনেক �ংস করা, 
িজহািদেদর হােত তার িশকড় কাটা এবং িজহােদর দাওয়াতেক �ংস করা 
আমােদর জন� সহজ হেয় যােব’। িরেপােট� এটাও বলা হেয়েছ েয, এই ধরেণর 
েলাক েনেটই পাওয়া স�ব। এবং তােদরেক েনেটর মাধ�েমই িজহািদেদর মেধ� 
ৈতির করা স�ব।  
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ই�ারেনেটর �্যােজিড - জযবা ও েচতনা �হণ 
ই�ারেনেটর ��ােজিড হেলা; এখােন িজহািদ েপইজ আপেডটকারীর, ে�� 
চালনাকারীর, দাওয়াত �দানকারীর এবং কেম�কারীর কােরাই আসল ক�িত 
সাধারণত েদখা যায় না। েস তাকওয়া, আখলােকর অিধকারী �ীেনর দাঈ, 
মুজািহদ? নািক এসব েথেক মু� �ীেনর দুশমন? তার আসল অব�া ই�ারেনেট 
জানা যায় না। বরং ি�েন যা েলখা থােক, যা েদখা যায় তাই তার পিরচয় হেয় যায়। 
এখন যখন িনেজর পিরচয় েগাপন করা সহজসাধ�, তাই খুব সহেজ মানুেষর জযবা 
অজ�ন করা যায়। আর �ীেনর শ� ব�� েসেজ �ীনদার েলাকেদর �িত করেত 
পাের।  

যিদ শরয়ী ইলম, িজহােদর বুঝ, েনককার েলাকেদর েসাহবত এবং �ীনী 
আখলােকর কমিত থােক, তেব এমন ব�ি� েযেকান সময় তােদর জােল েফঁেস 
�ীেনর শ�েদর িচ�ােক িজহােদর আসল েমজাজ মেন করেত পাের। িবেশষ কের 
যখন এই েলাক িবশিট কথার মেধ� পেনরিট সিঠক বেল, আর পাঁচিট কথা এমন 
বেল যা িজহােদর েরাখ পিরবত�ন ও নবীনেদরেক �লরু মেধ� ফাঁসােনার জন� 
বেল। ফেল এই পাঁচিট কথাই ওই পেনরিট কথােক ন� কের েদয়। �ীেনর দুশমন 
এই কথা�েলা �ারা ে�াতােক েগামরাহ কের েদয়। এজন� আমােদর জন� জ�ির 
হেলা সিঠক িজহাদ ও �লুকারীেদর মােঝ পাথ�েক�র িবষয়�েলা জানা।  

 

�লকুারীেদর সােথ এখেতলােফর কারণ 

একিট ���পূণ� িবষয় আেছ, যিদ আমরা একট� ওইিদেক ল� কির তাহেল 
িজহািদ আে�ালনেক �লু তথা সীমাল�ন েথেক বাঁচােনা স�ব হেব। তা হেলা, 
�লুকারীেদর সােথ আমােদর মতিবেরাধ টােগ�েটর ে�ে� নয়। তারাও ক�ফ�রী 
শাসনব�ব�া �ংস করা ও ইসলাম �িত�ােক টােগ�ট বািনেয়েছ। আমরাও তােক 
টােগ�ট মেন কির। মতিবেরাধ টােগ�েট নয় মতিবেরাধ হেলা টােগ�েট েপৗঁছার রা�ায়।  

�লুআ�া� ব�ি�রাও আসল টােগ�টেকই টােগ�ট বেল। িক� দাওয়ােতর প�িত িক 
হেব তা িনেয় হেলা মতিবেরাধ। �লু আ�া� ব�ি�রা শিরয়ত �িত�ার জন�, 
টােগ�েট েপৗঁছার জন� েযই প�িত অবল�ন কের তা শিরয়ত বিহভ��ত এবং িজহািদ 
আে�ালনেক �ংসকারী প�িত। �ধু তাই নয় বরং তা িজহােদর দাওয়ােতর জন� 
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অত�� �িতকর। এিট একিট আলাদা িবষয় েয – েকউ েকউ কােজর প�িতেত 
মতিবেরাধ থাকার কারেণ টােগ�ট তথা শিরয়ত �িত�ার িবষয়িটর ে�ে�ও একমত 
হয় না। অথ�াৎ এে�ে� কখেনা কখেনা টােগ�টও পিরবত�ন হেয় যায়।  

এই ধরেণর ব�ি�রা িনেজেদর কম বুেঝর কারেণ শিরয়ত �িত�ার প�িতর 
মেধ�ও বাড়াবািড়র িশকার হয়। িক� বলার ে�ে� তারা ও আমরা শিরয়ত �িত�া 
ও �ীেনর িবজয় উে�শ� ব�� কের থািক। সুতরাং ই�ারেনেটর পাঠকগণ এবং 
িজহােদর মুিহি�নগণ - ক�ফ�রী েনযামেক ভােলা ম� বলা, মুজািহদেদর সমথ�ন 
করা এবং ‘হয়েতা শিরয়ত নয়েতা শাহাদাত” এই ে�াগানেক হ� যাচােয়র 
মাপকািঠ িহেসেব েমােটও যেথ� মেন করেবন না।  

ক�ফ�রী শাসনব�ব�ার পতন ও শিরয়ত �িত�াই আসল িবষয় – এটা সত�। এই 
আসল িবষয় েযমন ���পূণ� েতমিন তার কােজর প�িতও সমান ���পূণ�। এই 
দাওয়াত ও িকতােলর মােঝ িক জােয়য িক নাজােয়য েসটা েখয়াল কের েদখেত 
হেব। িক কাজ করেল উে�শ� পয�� েপৗঁছার রা�া সংি�� হেয় যায়, আর েকান 
কাজ করেল উে�েশ�র পথ দীঘ� হেয় যায় – েসটা িবে�ষণ করেত হেব। 
দাওয়ােতর েকান প�িত িজহােদর উপকার কের আর েকান প�িত িজহােদর �িত 
কের – এটার উপর গেবষণা করেত হেব। আর এ সম� িবষয়�েলাই 
মতিবেরােধর কারণ হেয় দাড়ায়। আর এর মােঝই িজহািদ আে�ালেনর সফলতা 
ও ব�থ�তা িনিহত।  

আমােদর মেন রাখেত হেব েয, কােজর প�িতর এই পাথ�ক� �ারাই আসল নকল 
েচনা যায়। িক� যিদ এিদেক েখয়াল না করা হয় বরং েযই িজহােদর কথা বেল 
তােকই যিদ িনেজেদর সফর স�ী, িজহােদর ৈসিনক মেন করা �� কির - তাহেল 
আমােদর মেন রাখেত হেব েয, িজহােদর ইিতহােস অেনকবার এমন হেয়েছ েয, 
িজহােদর দাওয়াতই িজহািদ আে�ালেনর �িতর কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। এজন� 
খুবই জ�ির িবষয় হেলা আমরা িজহােদর ব�� েসেজ থাকা শ�েদর েথেক িজহািদ 
আে�ালনেক েহফাযত করেবা। আর তােদর েমাকােবলায় আমােদর িভতরগত 
িনরাপ�া েজারদার করেবা।  
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অভ্য�রীণ  িনরাপ�া 
আমােদর িনকট েগােয়�া ও শ�েদর অে�র েমাকােবলা করার এে�যাম আেছ। 
িক� িজহািদ আে�ালনেক সিঠক রা�া েথেক সড়ােনার জন� েয িছ� করা হয় তা 
ব� করার েকান ব�ব�া েনই। যিদ শ� েকান মুজািহদ বািহনীর মােঝ �েবশ কের 
জীবন েশষ করেত চায়, তাহেল স�াবনা আেছ েস ে�ফতার হেব। কারণ এই 
উে�েশ� েগােয়�া ও িনরাপ�া বািহনী িনেয়ািজত আেছ। িক� িচ�াগত সমস�ার 
দূরীকরেণ েকান মজবুত ব�ব�া েনই।  

অথচ বা�বতা হেলা িচ�া েচতনা �ংস করাই হেলা েবিশ ভয়ানক। কারণ মানুষ 
িফিকর ও আমেলর নাম। আর আমল িফিকেরর অনুগামী হয়। যিদ িফিকর সিঠক 
হয় তাহেল আমলও উপকারী হেব। আর যিদ িফিকর সিঠক না হয় এবং িনেজর 
লাভ �িতর মানদ� ন� হেয় যায় তেব েযই িজিনস িজহােদর জন� উপকারী তা 
এই ব�ি�র কােছ খারাপ মেন হেব। আর েযটা িজহােদর জন� খারাপ, েসটাই তার 
কােছ ভােলা লাগেব। এমন যখন হেব তখন আসেল িনেজর হােত িনেজেক �ংস 
করা হেব। আর এ অব�ায় আে�ালনেক �ংস করার জন� েকান বুঝমান 
শি�শালী শ�রও �েয়াজন হেব না। শ� েতা দেূর বেস িনেজর হােত িজহািদ 
আে�ালন �ংস হওয়ার তামাশা েদখেব। 

সুতরাং এে�ে� এমন িনরাপ�া ও ব�ব�াপনা থাকা দরকার, যােত কের েকান 
ব�ি� আেলম বা দাঈ েসেজ িজহােদর �ংসকারী িচ�া েচতনা িজহািদেদর মােঝ 
ছড়ােত না পাের। তখনই তােদর রা�া অেটােমিটক ব� হেয় যােব। এই দৃি�েকাণ 
েথেক যাচাই- বাছাই করার জন� �ধুমা� এতট�ক�ই যেথ� নয় েয, েক কত পিরমাণ 
িজহােদর কথা বেল, বা কতট�ক� ক�ফ�ির শাসন ব�ব�ার িব�ে� বেল, বা কতট�ক� 
মারা ও মরার উপর উ�ু� কের। যিদ েকান ব�ি� এর সব�েলা কের, িক� এমন 
টােগ�েটর কথা বেল যা স�ূণ� শিরয়ত বিহভ��ত অথবা িজহােদর আে�ালেনর জন� 
খুব �িতকর - তাহেল িক এই েলােকর তার িচ�া-িফিকর ছড়ােনার অনুমিত থাকা 
উিচৎ?  

এই ব�ি�র িনেজর িচ�া-েচতনার উপর আমল করা বা করােনার সুেযাগ িক থাকা 
উিচৎ যিদও েস িজহােদর কথা বেল? িজহােদর ইিতহাস সা�ী, এসম� িচ�া-
েচতনা মুজািহদেদর জন� শ�েদর অ� েথেকও েবিশ �িতকর। এসম� ব�ি�েদর 
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উপর যিদ এমন পাবি� না লাগােনা হয় তাহেল তারা এমন �িত করেব যা 
�কাশ� শ�রাও করেত পাের না।  

বা�বতা হেলা, িজহাদর মেধ� হকপ�ী হওয়ার জন� �ধুমা� এই একিট আলামতই 
যেথ� নয় েয, েস শিরয়েত হত�া জােয়য এমন ব�ি�েদর হত�া করেত উ�ু� কের। 
এিট একিট আলামত অবশ�ই িক� এিট েমােটও যেথ� নয়।  

বরং আহেল হেকর বড় একিট আলামত হেলা ওই সম� ব�ি�েদরেক হত�া করা 
েথেক বাঁধা েদয়া, যােদরেক হত�া করা শিরয়ত ও িজহােদর দৃি�েকাণ েথেক ভ�ল। 
যিদ েকান ব�ি� বািতল শাসনব�ব�ার র�কেদর ও কােফরেদর হত�া করার �িত 
উ�ু� কের, সােথ সােথ মুসলমানেদরেকও হত�ার রা�া েদখায়, তাহেল এটা 
অবশ�ই িচ�াগত িছ� যার �ারা সব�দা কােফররা লাভবান হেয়েছ আর মুসলমানরা 
�িত�� হেয়েছ। এই অব�া দাওয়ােতর প�িতর ে�ে�ও। যিদ েকউ এমন 
প�িতেত দাওয়াত েদয় যা শিরয়তবিহভ��ত, তাহেল তা ব� করা জ�ির। এজন�ও 
আমােদর পুেরাপিুর ব�ব�াপনা থাকা জ�ির। সারকথা হেলা এমন কায��ম ব� 
করা ছাড়া িজহােদর দাওয়াত কখনও উ�িত লাভ করেব না, এবং িজহািদ 
আে�ালন কখনও শি�শালী হেবনা।  

 

ই�ারেনেটর ষড়য� এবং িজহাদ ও মজুািহদীেনর েহফাযেতর 

�র�� ও পার�িরক স�কর্   
মুজািহদ ও িজহােদর মানহােজর েহফাযত ও শি�শালী করা দুিট আলাদা 
���পূণ� িবষয়। দুিটর েকান একিটর ব�াপাের অবেহলা অপরূণীয় �িতর কারণ। 
বা�বতা হেলা - িজহােদর মানহােজর েহফাযত মুজািহদেদর েহফাযত েথেকও 
েবিশ ���পূণ�। কারণ মুজািহদেদর েদৗড়-ঝাপ, ক�রবািনর উে�শ�ই হেলা হেকর 
দাওয়াত ও পয়গাম িবজয়ী েহাক। িক� মানহাজ যিদ খারাপ হয়, সফেরর রা�া 
যিদ ভ�ল হেয় যায়, তখন মুসািফর যতই উ�ীপনা ও ইখলােসর সােথ পথ চলকু, 
েস কখনও মনিযেল েপৗঁছেত পারেব না।  

পূেব� উে�খ কেরিছ েয, এ অব�ায় দাওয়াত িনেজ িনেজ �ংস হেয় যায় এবং 
আে�ালন িনেজর কম�ীেদর �ারাই বরবাদ হেয় যায়। আর যিদ মানহাজ সিহহ হয় 
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তাহেল তা তখনই সফল হয় যখন তার কম�ীরা শি�শালী হয় এবং স�ুখসমেরও 
িবজয়ী হয়। সুতরাং মুজািহদ ও িজহােদর মানহাজ র�া ও শি�শালী করা, 
উভয়িটই জ�ির এবং একিট আেরকিটর সােথ স�ৃ�।  

�ীেনর দুশমনেদর যু� এই দুই ময়দােনই চালু আেছ। তারা িজহােদর ময়দােন 
মুজািহদেদর িব�ে� যুে� িল�। িবিভ� প�ায় তােদরেক হত�া করা, ব�ী করা 
এবং তােদর ব�গত �িত করার েচ�ায় িল�। অন�িদেক তারা িজহােদর মানহাজ 
ন� করা ও িজহািদ কােফলার েমাড় ঘুিরেয় েদয়ার জন� িবিভ� চালবািজ করেছ। 
তারা এই উে�েশ� ই�ারেনটও ব�বহার কের। সুতরাং ই�ারেনট ব�বহারকারী 
ভাইেদর দুশমেনর এই দুই হামলার প�িত জানা এবং তা েথেক সতক� থাকা 
জ�ির।  

 

আসল-নকল িচি�তকরণ 

সব ময়দােনই আসল নকেলর লড়াই থােক। মােক�েটর মেধ� আসল িজিনস েশষ 
করার জন� নকল িজিনসিট পিরিচত করােনা হয়। িবিভ�ভােব নকেলর খুব �চার 
করা হয়। হক বািতেলর এই লড়াইেয়ও বািতল এই প�িত �হণ কেরেছ।  

এিট েতা �� েয, বািতল হেকর দাওয়াতেক ব� করেত পাের না, িক� যিদ 
বািতল হেকর সাইনেবাড�, ব�ানার সহকাের উপি�ত হয় - তাহেল হেকর িকছু না 
িকছ ু �িত হয়। আেমিরকার র‘RAND Corporation’ এর প� েথেক বলা 
হেয়িছল - যিদ মুসিলমরা েমা�া উমর দাড় করায়, তাহেল আমােদর েমা�া ে�ডিল 
(নকল েমা�া) দাড় করােনা উিচৎ।  

এজন� আেমিরকার ওই সম� ব�ি�েদর �িত িবেশষ দৃি� থােক, যারা 
বািহ�কভােব হেকর দাওয়াত েদয় িক� িভতের িভতের তারা মানুষেক হক েথেক 
দূের সিরেয় রাখেত চায়। েযেহত� আ�াহ মানুেষর �ভােব হেকর �িত আকষ�ণ 
েরেখেছন (যিদ অ�র ন� না হেয় থােক) এজন� বািতল �ধু বািতল েবেশ, 
বািতল িশেরানােম হেকর পেথ বাঁধা হেয় দাড়ােত পাের না। েস হয়ত �ভাব-
�ক�িত ন� কের িদেত পাের। ফেল িহেরাইন ও িবষেক মেহৗষধ মেন কের েসবন 
কের। অথবা অন� েকান প�িতেত েধাঁকার আ�য় েনয়, আর িনেজেদর বািতেলর 
উপর হেকর েলেভল লািগেয় েলাকেদরেক হেকর নােম েগামরাহ কের।  
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েনেটর জগেত উভয় কাজই হয়। একিদেক �ভাব ন� করার খবু েচ�া হে�, 
অন�িদেক িজহািদ আে�ালেনর িব�ে� েধাঁকাবািজর জাল িবছােনা হে�। ভ�ল 
িচ�া-েচতনা ও আমলেক সিঠক িহেসেব খুব �চার করা হে�। হ� পছ�কারী 
ব�ি�েদর সামেন েগামরাহীর রা�ােক সিঠক বেল েদখােনা হে�। এ অব�ায় 
মনিযেল মাকসুেদ েপৗঁছেত আ�হী ব�ি�, যার জযবার সােথ �েয়াজনীয় �শ েনই, 
সিঠক ইলম অজ�েন আ�হী নয়, েস ওই েধাঁকার িশকার হয়। এই কপালেপাড়া 
িজহােদর নােম িনেজও �ংস হয়, েসই সােথ িজহািদ কােফলারও বদনােমর কারণ 
হয়। এ অব�ায় �ধু ওই ব�ি�ই েশষ পয�� িটেক থােক, েয িজহােদর জযবার 
সােথ িজহােদর বুঝ এবং �শ িঠক রােখ। এই েসৗভাগ�বান ব�ি� শিরয়েতর 
ইলেমর বািত হােত েনয়, তারপর পূব�বত�ী মুজািহদেদর েদখােনা রা�ায় চলেত 
থােক। 

 

�রণ ও সতকর্ করণ 
িজহােদর রা�া অিত�মকারী মুজািহদেদরেক এখােন একিট সমস�া ও শ�েদর 
একিট িনক�� চাল স�েক� সতক� করা জ�ির মেন করিছ। তেব তার আেগ একিট 
কথা �রণ কিরেয় িদেত চাই, তা হেলা িজহােদর রা�া ৈধয� ও সংকে�র রা�া। এ 
রা�া কাঁটায় ভরা, তবুও এ রা�ায় েশষ পয�� চলেত হয় কারণ এিট জা�ােতর 
রা�া। এ পেথ চলা ই�াধীন নয়, বরং বত�মান সমেয়র সবেচেয় ���পূণ� ফরয 
হল এ রা�ায় চলা।  

আপনারা জােনন েয, এ রা�ায় চলা কখনও সহজ িছল না। একারেণই �থম 
েথেকই মুিমন ও মুনািফেকর মােঝ পাথ�ক� কের আসেছ। এ অব�ায় েয বা�িবক 
পে�ই আেখরাতেক চায়, েয সিত�কােরই আ�াহেক ভােলাবােস, েয উ�েতর 
এই দুদ�শায় আসেলই ব�িথত, েস এই রা�ায় পাহােড়র মত কিঠন সমস�ােকও 
হািসমুেখ বরণ কের েনয়। েস িজহাদ েথেক িবি�� হেয় িনরাপদ িজে�গী �হণ 
করােক আযাব মেন কের।  

েস বুেঝ েয, এখােনর েদৗড়-ঝাপ, েচ�া-�েচ�া, ক�-মিসবত, েপেরশানী, 
মারিপট, ব�ী�, অনাহার, েদশা�র এবং মৃত�� সবই (আযর ও সাওয়ােবর) 
মাইলেপা�। তাই তারা এসব িবপদ েদেখ ঘাবড়ায় না। অ� েরেখ েদয় না, ভীত হয় 
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না। বরং িবপদাপেদর সামেন পাহােড়র মত দাঁিড়েয় থােক। আ�াহর কােছ 
তাওিফক েচেয় িবপেদর এই পাহাড় েকেট িনেজর জন� জা�ােতর রা�া ৈতির 
কের। েস জােন আেখরােতর পিথক �ীেনর দুশমেনর শি� েদেখ ভীত হয় না। 
তােদর েধাঁকাপূণ� চালবািজ ও ষড়য� েদেখ মন খারাপ কেরনা। েস বুেঝ হক 
রা�ার হািতয়ার হেলা তাকওয়া ও সবর। এই দুিট িজিনস যিদ থােক তাহেল 
বািতেলর সম� ষড়য�, চালবািজ ধূিলসাৎ হেয় যােব। আর আ�াহ তার বা�ােক 
এই মহাসড়েক চলার তাওিফক দান কেরন। এবং তােক জা�ােত িনেয় যান।  

সতক�করণ হেলা- 

হেকর রা�ায় বািতেলর প� েথেক একিট বাঁধা হেলা তােদর েধাঁকা। এটা এমন 
একটা চাল, যা বািতল িনেজর শি� েশষ হেয় েগেল এবং সম� মাধ�ম অেকেজা 
হেয় েগেল ব�বহার কের। সব শি� েশষ হেয় েগেল েধাঁকাবািজর জাল িবছায়। 
তােদর েধাঁকার একিট হেলা তােদর িকছু েগালাম - মুজািহদ, দাঈ েসেজ 
ই�ারেনেটর পেথ মুখিলস মুজািহদ পয�� েপৗঁেছ, এবং তােক ফাঁিসেয় েজেল ব�ী 
কের। এই জাল েতা মাকড়সার জােলর মত দুব�ল, িক� মুজািহদেদর গাফলিতর 
কারেণ অেনক সময় তা ভয়ানক হেয় উেঠ।  

দুশমেনর এই স�াব� চাল যিদ আেগই বুঝা যায়, তাহেল এর েমাকােবলা করা 
খুবই সহজ। দুশমন এে�ে�ও ব�থ� হেব। িক� এই ধরেণর চাল স�েক� যিদ েকান 
ধারণাই না থােক, তাহেল েযই িজহােদর কথা বলেব তােকই সিত�কােরর মুজািহদ 
মেন হেত থাকেব। আর এভােবই আমরা িনজ পােয় েহেট জােল আব� হব। 
আরব েহাক বা আি�কা, আেমিরকা, ইউেরাপ েহাক বা উপমহােদশ েহাক সব 
জায়গায়ই �ীেনর দুশমনরা এই চালবিজ করেছ। সুতরাং তােদরেক েচনা এবং 
িচি�ত করা জ�ির।  

আমরা ই�ারেনেট এে�ে� দুই ধরেণর চ�ােলে�র মুেখামুিখ হই। আমােদর পাঠক 
ও স�ৃ� ব�ি�েদরেক উভয় চ�ােল�েক �হণ করার জন� ৈতির করা জ�ির।  

একিট চ�ােল� হেলা সিহহ িজহািদ মানহাজেক বুঝা, �ধু তােকই �হণ করা এবং 
তােতই অ�সর হওয়া।  
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ি�তীয় চ�ােল� হেলা - েগােয়�ােদর অপতৎপরতা েথেক বাঁচা এবং �ধু আসল 
মুজািহদেদর সােথ স�ৃ� থাকা।  

ই�ারেনট ও তার বািহের আমােদর এই চ�ােলে�র সােথ যিদ সং�াম করেত হয়, 
আর আমরা িজহােদর িব�ে� ষড়যে�র েমাকােবলা করা আমােদর বুিনয়ািদ 
দাওয়ােতর অংশ না বানাই, তাহেল এটা হেব ওই ব�ি�র মত েয খরে�াতা 
নদীেত ঝাঁপ িদেলা িক� সাতােরর েকান খবর েনই। আ�াহ আমােদরেক এই 
ময়দােনর হািতয়ার �হণ করার েতৗিফক দান ক�ন, আমীন।   

 

িনরাপ�ার জজুবুিুড় ও িজহােদর দাঈেদর করণীয়  
�ীেনর দুশমনেদর চািহদা হেলা যুবকরা েনেট সবধরেনর খারাপ িজিনস েদখকু, 
সব অ�ীলতার গেত� �েবশ ক�ক, আ�াহর স�ি� ও আসল জীবেনর পথ েদখায় 
এমন িবষয় েথেক (�ীেনর দাওয়াত ও িজহাদ েথেক) দূের থাক�ক। তােদর েচ�া 
হেলা েনেট এমন এক পিরেবশ ৈতির করা, যােত িজহাদ িবষেয় েকান িকছ ু
েদখেলই যুবকেদর অ�র কাঁপা �� হয় এবং এমন মেন কের েয, এসব িবষয় 
েদখেলই িজহােদর দুশমনরা তােক উিঠেয় িনেয় �ম কের েফলেব।  

দুশমন তােদর এই চািহদা ও েচ�ােক েগাপন কেরিন। বরং তােদর “RAND 
Corporation” তার িরেপােট� উে�খ কেরেছ: েনেট িনরাপ�ার একিট েধাঁয়া 
েতালা উিচৎ (িজহািদ িবষয় েদখা ির�, েদখেলই ধরেব এমন মানিসকতা সৃি� 
করা)। এর �ারা অিধকাংশ মানুষ িজহািদ েপইজ ও সাইট েথেক দূের সের যােব। 
েনেট দাওয়ােতর কােজ িনেয়ািজত ভাইেদর জন� জ�ির হেলা এই ভেয়র িচিকৎসা 
করেব। তােদরেক বুঝােব েয, �ধু িবষয়িট েদখা বা পড়ার �ারা েকান সমস�া হয় 
না। সােথ সােথ তােদরেক এমন েটকিনক েশখােব, যােত িনেজেক িনরাপদ েরেখ 
দাওয়ািত িবষয় পড়েত পাের। বা�বতা হেলা �ধ ুিজহািদ িবষয় েদখা পড়ার �ারা 
েকান �িত েনই, সমস�া হেলা দাঈর েবেশ থাকা ব��িপ ইসলােমর দুশমনেক 
আসল দাঈ মেন করা। তােক িনেজর আসল অব�ান বলা, তার সােথ অফলাইেন 
স�ক� করা। অথবা িজহাদ �ংসকারী মানহাজেক আসল মানহাজ মেন করা। 
েনেটর এই দুই িদেকর সমস�া বুঝা ও েবঁেচ থাকা সকেলর জন� জ�ির।  
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ষড়য� েমাকােবলার িতন� প�িত 
েনট ষড়যে�র েমাকােবলা িতন ভােব করা যায়-  

এক. িজহািদ মানহােজর বুঝ পিরপূণ��েপ অজ�ন করা। এই মানহাজ িক? েকাথা 
েথেক এই মানহাজেক েনব? দাওয়াত ও িজহােদর �েত�ক বাঁক, �ংসা�ক গত� 
এবং �েত�ক দুই রা�ােক েচনা। যােত পা না ফসেক যায় আর না ভ�ল রা�ায় চলা 
�� কের। এিবষেয় পূেব�ও আেলাচনা হেয়েছ েয, িজহািদ িফিকর, মানহাজ, 
জােয়য-নাজােয়য, উপকার-�িতর ইলম.. িজহািদ আে�ালেনর �হণেযাগ� উলামা 
ও উমারা েথেক েনওয়া।  

েতমিনভােব িজহােদর দাঈ ও মুজািহেদর এমন েযাগ�তা অজ�েনর েচ�া করেত 
থাকা, যােত কের সিঠক-ভ�ল, উপকারী-অপকারী িফিকর ও আমেলর মােঝ 
িবচ�ণতার সােথ পাথ�ক� করেত পাের। আর যখনই েকান িজহােদর শ� 
িজহােদর দাঈ বা মুজািহদ েসেজ িজহােদর মানহােজর মােঝ িছ� ৈতির করেত 
চায়, তখনই যােত সােথ সােথ তােক পাকড়াও করেত পাের। এমন ব�ি� েথেক 
িনেজ পথৃক হেয় যাওয়া, অন�েক তার ব�াপাের সতক� করা এবং তােদরেক একদম 
একঘের কের েফলা জ�ির। এটা নািহ আিনল মুনকার। আর িজহািদ দল�েলার 
মােঝ এই ব�াপাের অবেহলা আেছ যার কারেণ শাম, ইরাক েথেক েখারাসান পয�� 
অেনক েখসারত িদেত হেয়েছ।  

দইু. িজহােদর েনতা ও ময়দােনর �িতিনিধেদর সােথ স�ক� ৈতির করা। এজন� 
েনেটর সাধারণ মাধ�ম পিরহার কের এমন মাধ�ম ব�বহার করা যােত েকান 
সে�হজনক ব�ি�র অনু�েবশ স�ব নয়। আলহামদুিল�াহ খুব ভােলাভােবই এই 
ব�ব�াপনা করা আেছ। মুজািহদেদর পিরভাষায় এেক তাযিকয়া েনয়া বেল। 
আলহামদুিল�াহ েখারাসান েথেক ইেয়েমন, মািল পয�� িজহািদ আে�ালন এই 
মাধ�েম খুব েজােরেশাের চলেছ।  

সুতরাং ই�ারেনেট যিদ েকান িজহােদর দাঈ বা মুজািহদ সরাসির সা�াৎ বা 
িজহািদ কােজ সাহায� করেত চায় অথবা িজহািদ েগাপন িবষয় জানার েচ�া কের 
তাহেল এই ব�ি�র সােথ চলােফরার ব�াপাের খবু েবিশ সতক�তা অবল�ন করেত 
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হেব। এই ব�ি�র ব�াপাের িবিভ� মাধ�েম েখাঁজ খবর েনেব। আিম আবারও 
বলিছ, ওই ব�ি�র ব�াপাের িজহােদর আসল ও �হণেযাগ� ব�ি�েদর মাধ�েম তার 
ব�াপাের েখাজ খবর েনেব। তাযিকয়া েনেব। তাযিকয়া অজ�ন হেল তার সােথ 
সরাসির সা�ােত িকংবা অন�ান� িবষেয় সমস�া েনই। এই তাযিকয়া অজ�ন করা 
েকান কিঠন িকছ ুনয়।0

1 ই�ারেনেট আলহামদুিল�াহ মুজািহদেদর �িতিনিধ�কারী 
েপইজ, ওেয়বসাইট ও চ�ােনল িবদ�মান আেছ। যার এডিমনিশপ (Adminship) 
�হণেযাগ� মুজািহদেদর হােত আেছ। এবং তােদর সােথ েযাগােযাগ করা যায়।  

িতন. মুজািহদেদর কাতাের েগােয়�া িবভাগ, Intelligence System েক �শ� 
ও শি�শালী করা। এই ব�ব�াপনাও আলহামদুিল�া্হ িবদ�মান আেছ। িক� এেক 
অিভ� ও আেলমেদর হেত এমন ব�ি�েদর অধীেন হওয়া উিচৎ যারা দরূদশ�ী। 
এবং যােদর েনগরানীেত েকান িনরপরাধ ব�ি�র �িত হয় না এবং েকান অপরাধী 
সহেজ পার পায় না।  

যিদ উপেড় উে�িখত িতনিট িবষেয় �র�ােরাপ করা হয় তাহেল আশা করা যায় 
িজহােদর মানহাজও েহফাযেত থাকেব এবং েগােয়�ােদর জন� জিমন সংকীণ� 
হেব। আ�াহর ই�ায় বড় বড় দাবা�ও মুজািহদেদর বড় েকান �িত করেত পারেব 
না। উমর রািদয়া�া� আন� বেলেছন, “আিম েধাঁকাবাজ নই, আর আমােক েধাঁকা 
েদয়া স�ব নয়”।  

এটা েতা জীবেনর সকল িবষেয় হওয়া উিচৎ। আর িজহােদর ে�ে� েতা আরও 
েবিশ এ িবষেয় েখয়াল রাখা দরকার। আর এই ধরেণর সতক�তাই িজহািদ ঈমােনর 
চািহদা।  

 

 
1 এই নীিত বাংলােদেশর জন� �েযাজ� নয়, এখােনর জন� নীিত হল- আমরা অনলাইেন েকান সাথী ির��ট 
কির না এবং �ধুমা� অনলাইেন পিরিচত হেয় অফলাইেন সরাসির সা�াত স�ূণ��েপ িনেষধ কির, চাই 
ব�ি� অনলাইন তথা সামািজক েযাগােযাগ মাধ�েম যতই পিরিচত ও িব�� বেল িবেবিচত হন না েকন!  
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িজহােদর দাঈেদর েখদমেত িকছু কথা 
আমরা আবার দাওয়াত িবষেয় িফের আিস। িজহােদর দাওয়াত ও িমিডয়ার সােথ 
স�ৃ� ভাইেদর উে�েশ� িকছ ু কথা বলেবা ইনশা আ�াহ। আশা কির এই 
কথা�েলা িজহািদ মানহােজর উ�িত ও েহফাযেতর ে�ে� সাহায�কারী হেব।  

১. দাওয়ােতর ময়দােন িজহািদ আে�ালন েযন কখনও রাজৈনিতক আে�ালেন 
পিরণত না হয়। ল�� েযন এমন না হয় েয,  এক ে�ণীর শাসকেদরেক �মতা 
েথেক অপসারণ কের আেরক ে�ণীর শাসকেদরেক �মতায় বসােনা। আর 
এমনটা হেল েসটা আর িজহাদ িফ সািবিল�াহ থাকেব না।  

আমােদর মেন রাখেত হেব িজহাদ িফ সািবিল�াহ আ�াহর সবচাইেত পছে�র 
ইবাদত। আর এিট তখনই িজহাদ ও ইবাদাত থােক যখন তার সব�িদেকই আ�াহর 
সােথ এক গভীর স�ক� ৈতরী করা হয় এবং সু�েতর অনুসরণ করা হয়। আ�াহর 
সােথ এই স�ক� ও সু�েতর পাবি� আমােদর দাওয়াত, িমিডয়া এবং িজহােদর 
অন�ান� আমেল �� থাকা উিচৎ।  

২. িজহােদর দাঈ �ধ ু িফকরী আেলাচনা করেব না। অ�র ও আ�ােক পিব� 
রাখা, আখালক চির� সমু�ত হওয়ার আেলাচনাও খুব জ�ির। এটাও দাওয়ােতর 
েমৗিলক টােগ�ট।  

সুতরাং িজহােদর দাঈর জন� তাযিকয়া, ইহসান, সীরাত ও আখলাক সু�র করার 
িবষয়ব�েকও দাওয়ােতর �ত� অংশ বানােনা উিচৎ। যার �ারা দাঈরও উপকার 
হেব, ে�াতারও উপকার হেব। যিদ এ িবষেয়র �িত �র�ােরাপ না করা হয় 
তাহেল অ�র শ� হেয় যায় আর এর �ারা আচরণ-উ�ারণ এমন শ� হেয় যায় 
েয, এর �ারা দাঈ িনেজও �ংস হেয় যায়, এবং দাওয়ােতরও �িত কের।  

৩. েযেহত� কথা ও কাজ উভয়িট সিঠক হওয়ার জন� শরীয়েতর ইলম জ�ির। িক� 
দাওয়ােতর িবষয়িট আেরা একট� সংেবদনশীল। কারণ এর �ারা অন�েদরেকও 
একিট িবেশষ িফিকর ও েচ�ার িদেক আহবান করা হয়। একারেণ দাওয়ােতর জন� 
ইলমেক ছিহহ করা েবিশ জ�ির। এ উে�েশ� ই�ারেনেট িজহােদর দাওয়ােতর 
দািয়ে� িনেয়ািজত ভাইেদর জন� জ�ির হেলা ইলেম �ীন ও ফাহেম িজহাদেক 
বাড়ােনা এবং দাওয়ােতর প�িত সু�র করার জন� িবেশষ দৃি�পাত করা উিচৎ। 



 
51 

তার জন� অন�ান� উলামােয় েকরােমর সােথ িজহািদ আে�ালেনর উলামােয় 
েকরাম ও তােদর িকতাবসমুেহর িদেক দৃি�পাত জ�ির। সবেচেয় উ�ম হেলা 
দাওয়াত ও িমিডয়ার কাজ পেুরাপুির উলামােয় েকরােমর েনগরানীেত করা। এর 
কারণ হেলা ভাসাভাসা ইলেমর কারেণ অযথা তক� িবতক�, েব�দা বাকিবত�া 
হেত পাের। িক� দাওয়াত হেত পাের না। িজহােদর দাঈর জন� জ�ির হেলা েয 
িবষেয়র দাওয়াত েদেব তার ফরজ ওয়ািজব মু�াহাব আদােবর িবষয়�েলা জানেব।  

৪. দাওয়ােতর মেধ� শ� ব�বহার, গািলগালাজ, ভ�ল উপািধ এবং সব ধরেণর 
খারাপ কথা বলা েথেক িবরত থাকেব। জ�ির হেলা দাঈর কথা েকামল, মন-
মি�� আকষ�ণকারী দিলল ও প�িতেত হেব। এ িবষয়িট েখয়াল রাখেত হেব যার 
সােথ আেলাচনা পয�ােলাচনা চলেছ েসখােন �ধু েসই সে�ািধত ব�ি�ই থােক না। 
বরং সে�ািধত ব�ি� ে�াতা পাঠকও থােক। তারা যিদও সমথ�ক না হয় িক� উভয় 
পে�র দিলল ও দাওয়ােতর প�িত পয�ােলাচনা কের। যিদ দাঈ ৈধয� সহকাের 
দিলেলর মােঝই সীমাব� থােক তাহেল এই অসমথ�ক ে�ণীর উপরও �ভাব 
পেড়। এবং আ�াহর ই�ায় তােদরও কেয়কজন দাঈর পে� কথা বেল। আমরা 
েযন এই নীিত �হণ না কির েয, সে�ািধত ব�ি� যিদ নরম হয় তাহেল আিমও 
নরম আর েস যিদ শ� হয় তাহেল আিমও কেঠার আচরন করেবা। বরং উিচৎ 
হেলা েস েযমনই েহাক দাঈর ব�বহার সু�র হেত হেব।  

৫. িজহােদর দাঈর উপর নফেসর চািহদা, অিত জযবা, েগা�া ও �িতেশাধ�ৃহা 
েযন �বল না হয়। তার পুেরা দাওয়ািত আমল বুি� েহকমত, �ান ইনসাফ এবং 
কল�াণকািমেদর মাশওয়ারার অধীন হেব। েস েতা বাহাদুর নয় েয সে�ািধত 
ব�ি�েক আছাড় েদয়। দাঈ েতা েসই েহিকম েয সব�দা িচ�া কের তার েকান 
ভ�েলর কারেণ েরাগীর অসু�তা েবেড় না যায়। েস ইলম ও েহকমেতর সােথ কাজ 
েনয় এবং সব�দা েচ�া কের েযেকানভােব সে�ািধত ব�ি�র মেনর দরজা খুেল 
তােত িনেজর কথা �েবশ করােব।  

৬. দাঈ সে�ািধত ব�ি�র মন ও মি�� উভয়েক �ভািবত করার েচ�া করেব। 
তার কথা দিললসমৃ� হেব যা সে�ািধত ব�ি�র েমধােক আকষ�ণ করেব। এবং 
দরদ ব�থার সােথ হেব যা তার অ�রেক �ভািবত করেব। সবসময় �ধু েযৗি�ক 
কথা �ভািবত কের না। আবার সবসময় জযবািত কথাও উপকারী হয় না। দাঈর 
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জন� েহকমত ও মাওয়ােয়েয হাসানা উভয়িট �ারাই কাজ িনেত হেব। েহকমত 
�ারা উে�শ� হেলা ওই প�িত যা েমধােক �ভািবত কের, আর মাওয়ােয়েয হাসনা 
হেলা যা অ�রেক �ভািবত কের।  

৭. জনসাধারেণর সামেন আমােদর ব�ব� শি�শািল হওয়া উিচৎ। দুব�ল ব�ব� 
অনুিচৎ। অথ�াৎ এমন ব�ব� েদয়া হেব, যা কল�াণ ও সফলতার পথ েদখােব। এবং 
অপমান লা�ণা েথেক মুি�র রা�া েদখােব। তেব আমােদর কথার মােঝ েযন গব� 
অহ�ােরর েকান �াণও না থােক। বরং সে�ািধত ব�ি� েযন আমােদর কথায় দরদ 
ব�থা বুঝেত পাের।  

৮. আমােদর সােথ মতিবেরাধ েপাষণকারী ভাইেদরেক দাওয়ােতর ে�ে� দরদ-
ব�থা সমেবদনা এবং কল�াণকািমতার �াধান� থাকেব। অপমান অপদ� করা 
গািলগালাজ করা কােফর ফেতায়া েদয়া েথেক পূণ� িবরত থাকেত হেব। 
েতমিনভােব সাধারণ মানুেষর ে�ে�ও একই আচরণ করা হেব।  

৯. দাঈর মুদারাত ও মুদাহানাত (েসৗজন� আচরণ ও চাট�কািরতা) এর মােঝ 
পাথ�েক�র �ান থাকেত হেব।  উভেয়র মােঝ পাথ�ক�কারী সীমােরখার �িত দৃি� 
িদেত হেব। অথ�াৎ তার দাওয়াত নরম ভাষায় হেত হেব তেব অসত�েক কখনও 
সত� বলেব না। বরং সম� নরম ব�বহােরর সােথ সােথ হকেক হক বািতলেক 
বািতল বলেব।  

১০. ক�ফ�রী শাসনব�ব�া, তার েনত�� ও েহফাযতকারীেদর শরয়ী �ক�ম এবং 
অন�ান� ক�ফ�রী�েলা িব�ািরত বুঝা এবং অন�েক বুঝােনা, এই ব�াপাের সতক� 
করা একিট ���পূণ� িবষয়। এটােক �হণেযাগ� উলামােয় েকরােমর  িকতােবর 
মাধ�েম দাওয়ােতর অংশ বানােনা উিচৎ। যােত এ কােজর ভয়াবহতার অনভু�িত 
ৈতরী হয় এবং অ�ের ক�ফ�রী শাসনব�ব�ার �িত পূণ� িবে�ষ ৈতরী হয়। িক� 
িনিদ�� কের কাউেক কােফর ফেতায়া েদয়া িভ� িবষয়। এবং তা িবচার ফয়ছালার 
িবষয়, যার দািয়� মু�ািক পরেহজগার বুঝমান িবচ�ণ �হণেযাগ� উলামােয় 
েকরােমর উপর েদয়া উিচৎ। িনিদ�� তাকিফেরর ে�ে� ওয়ািজব হেলা �হণেযাগ� 
উলামােদর অনুসরণ করা। িনেজর প� েথেক েকান ব�ি� বা দলেক কােফর বলা 
েথেক িবরত থাকা। যিদ এ িবষেয় সতক�তা অবল�ন করা না হয় তাহেল তা 
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িনেজর ঈমােনর জন� আশংকাজনক, এবং দাওয়াত ও িজহােদর ে�ে� অেনক 
বড় �িতর কারণ।  

১১. �ীনদার ে�ণী, ধম�ীয় রাজৈনিতক দল ও অন�ান� মতিবেরাধকারীেদর সােথ 
আচরেণর ে�ে� আমােদর একিট ���পূণ� মূলনীিত মেন রাখেত হেব, তােদর 
ভােলা কােজর �শংসা ও উৎসাহ েদয়া হেব, এবং ভ�েলর সমােলাচনা ও নিছহত 
করা হেব, েগাপন ভ�েলর ব�াপাের েগাপেন নিছহত, �কাশ� ভ�েলর ে�ে� 
�কােশ� নিছহত। তােদর ভ�ল�াি� ও �িটর কারেণ তােদর ভােলা কাজেক 
েমােটও অ�ীকার করা যােব না। �েত�ক িজিনসেক তার আপন জায়গায় রাখা 
হেলা ইনসাফ। মুজািহদেদর জন� এই ইনসাফ র�া করা অন�েদর জন� েবিশ 
জ�ির। এভােব কাজ করেল আমরা একিদেক যুলম েথেক েবঁেচ েগলাম, 
অন�িদেক আ�াহর স�ি� অজ�ন হেব। অন� িদেক তােদর ভােলা কােজর �শংসা 
ও উৎসাহ েদয়ার �ারা েস েগাড়ািমর িশকার হেব না।  আর ইনশাআ�াহ হেকর 
জন� তার অ�র খুেল যােব।  

১২. দাওয়ােতর মেধ� সব�দা একথা বুঝােনা েয, আমরা েহদায়ােতর পেথ 
আহবানকারী একিট দল। মানুেষর সফলতা ও কািময়ািবর জন� আমরা দািড়েয়িছ। 
আমােদর উে�শ� হেলা মানুষেক মানুেষর েগালািম েথেক েবর কের আ�াহর 
আনুগেত�র রহমেতর ছায়ায় িনেয় আসা। আমরা িনেজেদর পিরচয় “িকছ ু শাি� 
বা�বায়ন চাই”  �ারা করােবা না। অন� েকউ করেল তাও �হণ করেবা না। এই 
শাি��েলা আমরাও বা�বায়ন করেবা, কারণ এ�েলা শরীয়েতর �র�পূণ�  
িবষয়, এবং এর অেনক বরকত আেছ। িক� শাি� বা�বায়ন করাই পূণ� শরীয়ত 
নয়। শরীয়েতর মেধ� আ�াহর ভয় জা�ত রাখা, ইনসাফ-ন�য়িবচার, পিব�তা-
ল�ার �সার, সাম�, মানুেষর েসবা, ইসলািম সমাজ, জীবনব�ব�া পুন��ীিবত 
করা। ভােলা কােজর �িত আহবান, সৎ কােজর আেদশ অসৎ কােজ িনেষধ করা। 
অসহায়-গিরব মানুেষর জন� যাকােতর ব�ব�া, আ�াহর িবধান কায�কর করা সহ 
আেরা অেনক �র�পূণ�  িবষয় আেছ। শাি� েতা �ধ ুঅপরারীেদর েদয়া হয়। আর 
একিট ইসলািম সমাজ েযখােন ইসলমী সমাজ ব�ব�া  চাল ুআেছ েসখােন আর িক 
পিরমান অপরাধ হয়? অন� িদেক ওই সমাজব�ব�া �ারা কত মানুষ উপক�ত হয়? 
��ত এই উভয়িটর মােঝ েকান িমলই েনই।  একিট সমােজর লােখা মানুেষর 
মােঝ িকছ ুমানুেষর িনেজেদর ভ�েলর কারেণ েয িবধােনর স�ুিখন হয়, তা িদেয় 
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িক েকান শাসনব�ব�ার পিরচয় করােনা যায়? না, বরং যা অিধক ও �বল,  তা  
িদেয় পিরচয় করােনা হয়। �ীন �িত�ার অগিনত ফায়দা। সেব�া� েসৗ�য�, 
িসমাহীন বরকত এত ব�পক ও েবিশ েয, এর �ারা সারা দুিনয়ার মানুষ উপক�ত 
হয়। তাই আমরা এ�েলা �ারাই আমােদর পিরচয় েদব। বািতল শাসনব�ব�ায় িক 
িক শাি� েনই? তা �ারা িক তার আহবানকারীরা বািতল শাসনব�ব�ার পিরচয় 
করায়?  না,  বরং কিথত উপকািরতার কথা বণ�না কের।  

১৩. দাওয়ােতর মেধ� ‘ধীের চল’ এবং ‘অিধক ���পূণ� কাজ আেগ কর’ নীিতর 
অনুসরণ করা উিচৎ। েবিশ ���পূণ� িবষয় েরেখ তার েথেক কম �র�পণূ� 
িবষয়েক �াধান� েদয়ার �ারা দাওয়ােতর �ভাব কেম যায়। অথবা সে�ািধত ব�ি� 
ভ�ল বুেঝ। েযমন েসনাবািহনীর কােরা সােথ আমােদর শ�তার কথা বলেল �থেম 
তােদর বড় অপরাধ িহেসেব ক�ফ�রী শাসন ব�ব�া ও ক�ফিরর িলডারেদর র�া করা 
উে�খ করা উিচৎ । আ�াহেক েছেড় টাকা পয়সার েগালািম, সব ধরেনর  জলুমেক 
উে�খ করা উিচৎ। িক� যিদ ৈসিনকেদর বােদ�র তােল নাচােক �থম অপরাধ বলা 
হয় , তাহেল ে�াতা মুজািহদেদর িজহােদর উে�শ� ৈসিনকেদর নাচােকই মেন 
করেব। নাচ-গান ৈসিনকেদর দািড় কাটেত বাধ� করার মত �নােহর আেলাচনাও 
হওয়া উিচৎ তেব তার আপন জায়গায়। েতমিনভােব একজন ব�ি� নামাজও পেড় 
না িজহাদও কের না, এে�ে� তােক েকান িবষয় বলা েবিশ ���পূণ�? ��ত 
নামােজর কথা বলা েবিশ ���পণূ�। এর জন�ও েতা কবর, আেখরােতর জীবেনর 
িফিকর ৈতরী করা আেরা েবিশ জ�ির। িক� যিদ সব িকছ ু বাদ িদেয় িজহােদর 
ফরিযয়ত ও িজহােদ েবর না হেল িক ধমিক এেসেছ তার আেলাচনা করেল ওই 
েলােকর উপর িক �ভাব পড়েব? 

১৪. আেলাচনার সচূনা মতিবেরাধপূণ� িবষয় �ারা করা যােব না। জ�ির হেলা 
একমেতর িবষয় �ারা আেলাচনা �� করা। সে�ািধত ব�ি� েয িবষয়েক হক ও 
কল�াণকর মেন কের, িবেশষ কের েস েয িবষেয়র �ব�া,  েস িবষেয় তার সােথ 
একমত েপাষণ করা এবং তােক উৎসাহ েদয়া। ওই ঐেক�র িবষয়েক মূল বািনেয় 
তারপর েয িবষেয়র দাওয়াত িদেত চায় তা েপশ করা। যিদ �থেমই মতিবেরােধর 
আেলাচনা করা হয় িবেশষ কের িনেজেদর েলােকর কােছ, তাহেল সে�ািধত 
ব�ি�র জন� কথা েশানা ক�কর হেয় যােব। েতমিনভােব সব সংেবদনশীল িবষয় 
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একই মজিলেস আেলাচনা করেব না। মাদউেক আে� আে� দাওয়াত েদয়া হেব, 
এবং তার মন মানিসকতা, হজম শি� অনুযায়ী তােক বুঝােব। 

১৫. সে�ািধত ব�ি�র �ঢ় ব�বহাের ৈধয� ধারণ করেব। এবং শরয়ী সীমােরখা র�া 
করেব। তার খারাপ ব�বহােরর পর তার সােথ ভাল ব�বহার করা তার সােথ 
ইহসান। েযই পিরমান দয়া ও তাকওয়ার সােথ তােক দাওয়াত েদয়া হেব ওই 
পিরমান দাওয়ােতর �ভাব তার উপর পড়েব। অন�ভােব বলেল আপনার দাওয়াত 
ওই পিরমান দিলেলর ময়দােন কায�কর �মািণত হেব।  

১৬. িজহািদ িমিডয়ায় আমােদর দাওয়াত সাধারণ হওয়া উিচৎ। েযেহত� আমােদর 
সে�ািধত ব�ি�েদর অিধকাংশই সাধারণ ে�ণীর মানুষ। এজন� আমােদর কথাও 
তােদর বুঝ অনুযায়ী হওয়া উিচৎ। তােদর বুেঝর ঊে�� েযন েমােটও না হয়। 
আমার কথার উে�শ� এটা নয় েয, িবেশষ ব�ি�েদর দাওয়াত েদয়া হেব না। 
তােদরেক উে�শ� কেরও কথা বলা হেব, তােদর �িচ অনুযায়ী ব�ব� হেব, িক� 
সাধারণ ব�েব� সাধারণ মানুেষর �িত ল� রাখা জ�ির।  

১৭. িজহািদ িমিডয়া এবং দাওয়ােতর মেধ� েকান অৈনসলািমক মাধ�ম �হণ করা 
যােব না। উে�শ� এবং মাধ�ম উভেয়র মেধ� যত েবিশ শরীয়েতর �িত ল� রাখা 
হেব, েস পিরমান আ�াহর রহমত নািযল হেব। এবং দাওয়াত বরকতময় হেব। 
িব�াস করেত হেব েয িবষয় শরীয়েত নাজােয়জ তা �ারা কখনও দাওয়ােতর েকান 
ফায়দা হয় না। সতুরাং িমথ�া ও েধাঁকা েথেক পিরপূণ� দূের থাকেত হেব। শরীয়ত 
েয ে�ে� এর অনুমিত িদেয়েছ েস ে�� দাওয়াত নয়, িজহাদ। তাই আমােদর 
িমিডয়ায় েকান খবর বািড়েয় �চার করা যােব না যার েকান বা�বতা েনই।   এমন 
বািড়েয় �চার করার �ারা দাওয়ােতর �িত হয়। এবং আমােদর সত�বািদতা 
��িব� হয়।  

১৮. েযই ে�ণীর সােথ কথা বলা হেব, িনেজেক তােদরই একজন কের কথা 
বলেত হেব। এর িবপরীেত সে�ািধত ব�ি�েদর মানিসকতা, আেবগ উ�ীপনা ও 
তােদর অব�ািদ জানা ব�তীত তােদরেক দাওয়াত েদয়া হয় তাহেল তারা কথা 
বুঝেব না। এবং তারা এই দাওয়ােতর জন� তােদর অ�র খলুেব না।  ম�ল�েহর 
িদেক তািকেয় থাকা ব�ি� ম�ল�েহর অব�ািদ স�েক� অবগত হেয় যিদ 
পৃিথবীবািসর সমস�ার সমাধান করেত �� কের, তাহেল িকভােব পৃিথবীবািস তার 
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কথা মনেযাগ িদেয় �নেব? সে�ািধত ব�ি�রা সমস�া েযই দৃি�েত েদেখ দাঈরও 
েস দৃি�েত বুঝেত হেব। সে�ািধত ব�ি�রা েযই সমস�া ও বাঁধা দাঈর সামেন েপশ 
কের তা দাঈরও অনুভব করেত হেব। এই অনুভেবর পেরই ওই িবষেয়র দাওয়াত 
িদেব শরীয়ত যােক চায় এবং আমল েযাগ� হয়। েরাগ স�ে� জানা ছাড়াই যিদ 
িচিকৎসার পর িচিকৎসা েদয়া হেত থােক। তাহেল েরাগ ভােলা হেব িকভােব? 
আর এমন ব�ি�েক েরাগী িচিকৎসক িহেসেব �হণ করেব েকন? দাঈ েলাকেদর 
মােঝ েথেক একট� সতক� থাকেল বুঝেত পারেব েকান কথা কখন কার উপর 
�ভাব েফলেব। সে�ািধত ব�ি�র েচহারার রং পিরবত�নই দাঈেক অেনক িকছ ু
বুিঝেয় েদয়। িক� হাজার মাইল দূের বেস থাকা সে�ািধত ব�ি�েক যখন েদখা যায় 
না এবং দাঈ তােদর অব�ািদ স�েক� েবপেরায়া হেয় িনেজর জযবার কথা বলেত 
থােক তখন এই দাওয়ােতর ফায়দা খুব কমই ইিতবাচক হয়।  

১৯. একিট িবষয় ��� িদেত হেব, তা হেলা: দাওয়ােতর মেধ� আমােদর শ� 
�ধু ক�ফ�রী শাসনব�ব�া ও তার েনত�� এবং সশ� বািহনীেক বণ�না করা। তােদর 
িব�ে� িজহােদর �িত উ�ু� করা হেব। েতমিনভােব েসক��লািরজমও আমােদর 
আসল �িতপ�। আর েযই �ীনদার ে�ণী আমােদর িবেরািধতা কের তারা 
আমােদর শ� নয় তােদরেক আমারা দাওয়াত েদব।  

২০. দাওয়েতর মেধ� িজহাদ �ারা আমােদর আসল উে�শ� এ’লােয় কােলমা 
বণ�না করা। অথ�াৎ ব�ি�জীবন, সামািজকজীবন, রা�ীয়জীবেন শরীয়ত বা�বায়ন 
করা। মাজলুমেদরেক সাহায� করা এবং কােফরেদর হাত েথেক মুসিলমেদর 
ভ�িমেক উ�ার করাও িজহােদর উে�শ�। তেব এ�েলা সব মূল উে�েশ�র (�ীেনর 
িবজয়) অধীন।  

২১. ইসলামী অিধক�ত ভ�িম,  িবেশষ কের বাইত�ল মুকা�াস ও হারামাইনেক মু� 
করার কথা বলেত থাকা। েতমিনভােব িফিলি�েনর উপর ই�িদেদর দখলদািরে� 
আেমিরকা ও আরব তা�তেদর সংি�� থাকার কথা বারবার �� করেত থাকা। এ 
কারেণ আেমিরকার �িত শ�তা েপাষণ ও সারা দুিনয়ার মেধ� তােদর িব�ে� 
হামলার �িত উ�ু� করা। কা�ীর উ�েত মুসিলমার তাজা যখম। কা�ীেরর 
িজহােদরও দাওয়াত েদয়া হেব। এবং তােত এেজ�ী�েলার অধীন�তা েথেক েবর 
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হওয়া এবং শরীয়েতর মাকসােদর অনুগামী করার েচ�া করা। ইমারােত ইসলািময়া 
আফগািন�ােনর সাহায� সহেযািগতার কথা বলা দাওয়ােতর বুিনয়ািদ িবষয়।  

২২. দাওয়ােতর মেধ� িজহািদ আে�ালেনর শ� কমােনা এবং বড় শ� (ক�ফ�রী 
শাসনব�ব�ার িলডার ও র�কেদর) িব�ে� উ�তেক এক করা।  

২৩. পািক�ােন িজহােদর দাওয়াত �ধ ুেদশীয় তা�তেদর িব�ে� সীমাব� নয়। 
তােদর িব�ে�ও হেব। এবং এটা বত�মােন জ�ির হেয় দািড়েয়েছ। িক� �ধ ু
তােদর িব�ে�ই হেব না। �থমত তােদর িব�ে� করেত হেব, যােদর যুলম, ক�ফ�র 
এবং মুসলমানেদর দুশমন হওয়ার ব�াপাের মুসলমান জনসাধারণ সবাই একমত। 
শায়খ উসমা িবন লােদন রিহমা��াহ’র মেত েযই কােফেরর ক�ফ�রী �� সাধারণ 
মুসলমান তােদর িব�ে� িজহােদর দাওয়াতেক সহেজ কবুল কের। িক� যিদ েকান 
কােফর ইসলােমর েপাশাক পের। এবং েধাকা-জািলয়ািতর মাধ�েম কাজ কের 
তাহেল এই েলােকর ক�ফ�রী আসল কােফর েথেকও ভয়�র হওয়া সে�ও সাধারণ 
মানুষ তােদর িব�ে� িজহাদ করােক অত সহেজ েমেন েনয় না। আেমিরকা ও 
ভারত এমন কােফর রাে�র মােঝ এমন েয, যােদর ক�ফ�র,  যুলুম, আ�াসন এবং 
মুসলমানেদর শ� হওয়ার ব�াপাের েকান সাধারণ মানুেষরও মতিবেরাধ েনই। এই 
দুই রাে�র িব�ে� িজহাদ করা আসল উে�েশ�র অ�ভ���, এবং খুবই জ�ির। 
সােথ সােথ এই িজহািদ আে�ালনেক শি�শািল করা, আ�িলকভােব বািতল 
শাসনব�ব�ােক বুঝােনা, এবং তার িব�ে� মুসলমানেদরেক দাড় করােনার জন�ও 
জ�ির। আেমিরকা ও ভারেতর িব�ে� িজহাদ �ানীয় তা�তেদর েনফািক �কাশ 
কের েদয়। এর মাধ�েম তােদর �ীেনর সােথ শ�তাও �কাশ েপেয় যায় 

২৪. আমােদর সব কথা ও কাজ েযন িজহােদর সউু� উে�শ� ও দািবর িবে�ষণ 
কের হয়। দাওয়ােতর মেধ� এমন েকান কথা ও িজহােদর মেধ� এমন েকান কাজ 
করা যােব না, যার �ারা জনসাধারেণর মেন আমােদর িজহােদর উে�শ� স�েক� 
অ��তা ৈতরী হয়। এবং ওই কথা ও কাজ না বুঝার কারেণ েফতনার কারণ হেয় 
দাড়ায়। হযরত ইবেন মাসুদ রািদআ�া� তাআলা আন� বেলন: “…… েলাকেদর 
সামেন  যিদ এমন কথা বল যা তারা বুেঝ না, তাহেল ওই কথা তােদর জন� 
েফতনার (হক েথেক দূের সরার) কারণ হেত পাের।”  
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এজন� এমন েকান কথা যা সে�ািধত ব�ি� বুঝেব না তা বলা উিচৎ নয়। 
েতমিনভােব েয কাজ চাই তা সিঠক েহাক সাধারণ মানুেষর মেন িজহােদর 
উে�েশ�র িবপরীত ধারণার সৃি� কের তা করা েথেক দূের থাকা উিচৎ।  

২৫. কােজর িয�াদার আসেল দাওয়াত। দাওয়াত একিদেক িজহাদ ও মুজািহদেদর 
উপকার কের, েতমিনভােব তা অপূরণীয় �িত করেত পাের। যিদ দাওয়াত 
মুজািহদেদর ইনসাফকারী িহেসেব েপশ কের, েযমন-তােদর িজহাদ ভােলা 
উে�েশ�, তারা িনরপরাধ মানুেষর র� �বািহত কের না। �ধু ইসলাম ও 
মুসলমানেদর শ�েদর হত�া কের। তাহেল িজহােদর সমথ�ক বাড়েব। আর যিদ 
দাওয়াত মুজািহদেদর েঘাষণাক�ত িবষেয়র িবপরীত েদখায় তাহেল তা ইসলােমর 
শ�েদর উপকার কের। কায��েমর িজ�াদাির েনয়া েযেহত� খুবই সংেবদনশীল ও 
খুবই দািয়�পূণ� কাজ, এজন� দাওয়ােতর দািয়� যিদ দািয়�শীল ব�ি�েদর হােত না 
থােক তাহেল এই একিট কাজই িজহােদর দাওয়াত ন� হওয়ার কারণ হেত পাের।  

২৬. দাওয়াত ও িজহােদর ে�ে� এমন বাক�, দৃশ�ই েদখােনা হেব, যার 
দাওয়ােতর ে�ে� উপকারী �মািণত হওয়াটা িনি�ত। েযে�ে� একট� সে�হ 
হেব, তা েথেক দূের থাকা আবশ�ক। �জরু স�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম 
বেলেছন: “েতামােক যা সে�েহ েফেল তা ত�িম েছেড় দাও। এবং েয িবষয় শরীয়ত 
স�ত হওয়া ও উপকারী হওয়ার িবষেয় িনি�ত, েস িবষয় �হণ কর।”  

তাছাড়া এমন দাওয়ােতর ে�ে� এমন েকান কথা বা দৃশ� েদখােনা যােব না, যার 
দুই অথ� হয়, আপিন েতা ভােলা অথ� িনেলন িক� অন�রা খারাপ অথ� িনল, আর 
এর �ারা �িতপ� ে�াপাগা�ার সুেযাগ েপল। দাওয়াত ও িজহািদ িমিডয়ায় 
সাধারণত �ধু ওই অথ� উে�শ� েনয়া হয়, যা সাধারণ মানুষ বুেঝ। হেত পাের এটা 
আপনার বুেঝর িবপরীত। এজন� আপনার কথা �ারা মানুষ িক বাত�া পায় েসটাই 
হেলা আসল। আর এটােকই সিঠক ও উপকারী রাখার ��� িদেত হেব। এর 
একিট উদাহরণ হেলা েগােয়�া ও ৈসন�েদর জবাই করার দৃশ�, এমন ছিব �াকাশ 
করার �ারা িজহািদ িমিডয়ার �িত হয়, এবং মুজািহদেদরেক িনদ�য় �মাণকারীরা 
একিট সুেযাগ েপেয় যায়।  

২৭. সাধারণ মানুেষর সােথ আমরা দুঃখ ক� েপেরশানীেত শরীক থাকব। তােদর 
সােথ আমরা অব�া অনুপােত কথা বলব। উদাহরণ��প যিদ তােদর উপর েকান 
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আসমািন মিছবত আেস, েযমন বন�া, ভ�িমক� ইত�ািদ। তাহেল আমরা তােদরেক 
সা�না েদব। যিদ তােদর জন� িকছু নাও করেত পাির তাহেল কমপে� িকছ ুভােলা 
কথা েতা বলেত পাির। িক� এই অব�ায় যখন তারা খুবই কে� আেছ, স�ানািদ 
িনেয় একট� আ�য় খুজঁেছ তখন যিদ বিল েয, এসবই েতামােদর বদ আমেলর 
ফল। তাহেল এটা েকানভােবই িঠক হেব না, আর এ ধরেণর কথা বলেল আমােদর 
কথা েক �নেব? এই কথা তােদরেক আেরা �নােহর িদেক ধািবত করেত পাের।  

২৮. মযলুম ব�ি�েদর সাহায� করা অবশ�ই আমােদর েমৗিলক িবষয়। িক� 
মযলুেমর সাহােয�র আহবােন েকানভােবই েগা� বা ভাষাগত জাতীয়তার আ�য় 
েনয়া যােব না। েকান এমন কথা বা এমন কাজ করা যােব না। যার �ারা 
জাতীয়তার �ীক�িত থােক। বরং দাওয়ােতর মেধ� েদশা�েবাধ, েগা�ি�িত, ভাষা 
ও সবধরেণর জাতীয়তার অ�ীক�িত থাকেব। এবং এক উ�ত হওয়ার আহবান 
হেব। মেন রাখেত হেব এমন �জনি�তীর আ�য় কখনও িজহাদ ও উ�েতর 
পে� থােকিন। এটােক সব�দা িজহাদ ও উ�েতর শ�রা ব�বহার কেরেছ। 
আমােদর সমথ�ন ও িবেরািধতার মাপকািঠ েকবল ইসলমই হেব। ওই ইসলাম যা 
িভনেদশ েথেক আসা ছহুাইব ও সালমানেকও ভাই বানায় এবং িনেজেদর েগাি�র 
েলাক আবু জাহল আবু লাহাবেক শ� বানায়।   

২৯. িজহািদ িমিডয়ার দািয়� �ধ ুিজহােদর দাওয়াত ও িজহােদর �িত উ�ু� করা 
নয়। বরং তার একিট ���পূণ� দািয়� হেলা িজহােদর বুঝেক ব�াপক করা, 
িজহােদর সংেশাধন, মুজািহদেদর তরিবয়তও। সুতরাং ক�ফ�রী শাসনব�ব�ার 
�েত�কিট িদেকর সমােলাচনা, এবং তােদর িব�ে� িজহােদর �িত উ�ু� 
েযখােনই করা হেব েসখােনই মুজািহদেদর িফকির আখলািক তরিবয়ত ও সৎ 
কােজর আেদশ অসৎ কােজ িনেষধ করার �িত ল� রাখেত হেব।  

৩০. বত�মান সমেয়র িজহািদ আে�ালেনর মােঝ বাড়াবািড় ছাড়াছািড় মু� মধ�প�ী 
মানহাজ ও বাড়াবািড়র িশকার মানহােজর মােঝ পাথ�ক� িনেজ বুঝা এবং অপরেক 
বুঝােনা িজহােদর দাঈেদর িজ�াদারী। ই�ারেনেট দাওয়াত �দানকারী ভাইেদর 
খুবই ��ে�র সােথ এই দািয়� পালন করা উিচৎ। েতমিনভােব েকানটা জােয়জ 
েকানটা নাজােয়য, কার জান-মাল িনরাপদ আর কার জান-মাল অিনরাপদ , েকান 
কাজ দাওয়ােতর জন� উপকারী আর েকান কাজ জােয়জ হওয়া সে�ও িজহােদর 
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জন� �িতর কারণ, িজহােদর দাঈ ভাইেদর ই�ারেনেট এ িবষেয় আেলাচনা করেত 
থাকা জ�ির। আিম আবােরা বলিছ এই কােজর জন� �ধ ু িজহািদ আে�ালেনর 
�হণেযাগ� উলামােয় েকরাম ও েনতােদর িকতাব ও িদকিনেদ�শনার �িত ল� করা 
হেব।  

৩১. িজহােদর দাঈর জন� শরিয় ইলেমর পর জ�ির ইলম হল ইিতহােসর ইলম। 
যিদ দাঈ ইিতহাস স�েক� অবগত থােক, এবং তা েথেক েখালা মেন িশ�া �হণ 
কের, তাহেল আশা করা যায় েস ভ�ল�াি� েথেক অেনকাংেশ মু� থাকেব। 
একজন িজহািদ বুজুগ� আেলম বেলেছন ‘ওই ব�ি� িজহািদ আে�ালেনর েনত�ে�র 
েযাগ� না, েয ইিতহােসর �ান রােখ না’। েনত�� ও দাওয়াত িভ�। িক� িজহািদ 
আে�ালনেক একিট পয�ােয় উঠােনার ে�ে� পুেরাপুির আলাদাও না। ইমাম ইবেন 
তাইিময়া রিহমা��াহ বেলন: “েয ব�ি�েক আ�াহ তাআলা ভাগ�বান করেত চান 
তখন তােক অন�েদর েথেক িশ�া অজ�েনর েতৗিফক দান কেরন। তারপর ওই 
ব�ি� ওই িবেশষ রা�ায় চেল েয রা�ায় আ�াহ পূব�বত�ীেদর নুছরত ও সাহায� 
কেরেছন। এবং ওই রা�া েথেক েবঁেচ থােক েয রা�ায় চেল পবূ�বত�ীরা ব�থ� 
হেয়েছ”।  

িবগত সময় এই িজহােদর কােফলা েযই গিল, রা�া িদেয় অিত�ম কেরেছ, 
িজহােদর দাঈর েস গিল ঘুপিচর কথা জানেত হেব। তার জানেত হেব দাওয়াত ও 
িজহােদর ে�ে� েকান কথা-কােজর কারেণ সফলতা অজ�ন কেরেছ। আর েকান 
কারেণ পরাজয় বরণ করেত হেয়েছ। এবং মুজািহদরা সাধারণ মানুেষর সহেযািগতা 
েথেক মাহ�ম হেয় েগেছ। এটা জানা এই কারেণ �েয়াজন েয, কালেকর ব�থ�তার 
কারণ আজেকর িবজেয়র কারণ হেত পাের না। েযই দাওয়াত ও িজহােদর প�িত 
�ারা পেূব� ব�থ� হেত হেয়েছ, আজও যিদ েসই প�িতেত পথ চলা হয় তাহেল এর 
ফলাফল িবজয় হেব না। আজ আমােদর সামেন েযই সমস�াবিল উপি�ত এ�েলার 
সব না েহাক অেনক�েলাই তােদর সামেনও এেসিছেলা। তারপর আফগািন�ান 
েথেক মািল, আলেজিরয়া, শাম ও  ইরাক পয�� িজহািদ আে�ালেনর অিভ�তাও 
কম নয়। িজহােদর দাঈ যিদ হক পাওয়ার জন� অি�র থােক এবং তার অ�ের 
�জনি�িতর জং না েলেগ থােক তাহেল আশা করা যায় িজহািদ আে�ালেনর 
ইিতহাস ও অিভ�তার মেধ� তার জন� অেনক েখারাক রেয়েছ। এবং এই ইলম 
তােক উপকার করেব।  
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৩২. িনেজেদর ই�ারেনট েপইজ�েলােত �ধুমা� ওই খবর�েলাই �চার করা 
উিচৎ যার জােয়য হওয়ার ব�াপাের উলামােয় িজহাদ একমত। এমন েকান খবর 
�চার করা যােব না যার ব�াপাের উলমােয় িজহাদ একমত নয়।  

৩৩. শরীয়তবিহভ��ত কােজর ে�ে� চ�প থাকা হেব না, বরং জ�ির হেলা এমন 
ে�ে� �� িন�া জানােনা হেব। যিদ েকান িজহািদ �প েথেক এই কাজ �কাশ 
পায় তাহেল তােদর নাম উে�খ করা ব�তীতই িন�া জানােনা হেব, এবং 
িনেজেদরেক মু� েঘাষণা করা হেব। আমােদর জন� �জুর স�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�াম আদশ�। যখন খািলদ িবন ওয়ািলেদর মত ব�ি� েথেক ভ�ল �কাশ েপল 
তখন �জরু স�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম চ�প থােকন িন বরং িতিন আ�াহ ও 
মানুেষর সামেন িনেজর এ েথেক মু� থাকার কথা েঘাষণা কেরেছন। িতিন 
বেলেছন েহ আ�াহ আিম খািলদ যা কেরেছ তা েথেক মু� ।  

আমােদর মেন রখেত হেব শরীয়ত বিহভ��ত কাজেক শরয়ী �মািনত করা, এবং এর 
দায় �ীকার কের ওই কাজেক মুজািহদেদর িদেক স�ৃ� করা অেনক বড় খারাপ 
কাজ। আর এ ব�াপাের চ�প থাকা আ�াহর শাি� আসার কারণ। এবং এর �ারা 
িজহািদ কাজ িনি�তভােব ন� হেয় যায়। এই কাজ যিদ মুজািহদরা না কের থােক 
তাহেল এটা েতা েগােয়�া িবভােগর কাজ, এে�ে� েতা এজন�ও িবেরািধতা 
করার দরকার যােত েগােয়�ােদর ষড়য� ব�থ� হেয় যায়। এই িন�া �ারা িজহাদ 
বদনাম েথেকও বাঁচেব, এবং িজহােদর গিতও িঠক থাকেব।   

৩৪. ই�ারেনট েপইেজ বাড়াবািড়কারীেদর সংেশাধন করা। যিদ সংেশাধন করা 
স�ব না হয় তাহেল তােদরেক িনেজেদর েপইেজ জায়গা েদেব না। এবং অন� 
েলাকেদরেকও তােদর েথেক দূের রাখার েচ�া করেব। এই উে�েশ� ই�ারেনেট 
দাওয়াত �দানকারীরা এেক অপেরর সােথ স�ক� েরেখ চলেব। খারািব েয িদক 
েথেক আসকু তােক তখনই ব� করা স�ব যখন দাওয়ােতর কােজ স�ৃ� 
ভাইেয়রা পর�ের এক থাকেব।  

৩৫. দাওয়ােতর মেধ� দলীয় �জনি�িত দূর করার জন� খুব েচ�া করা হেব। 
একথা অ�ের ভােলাভােব বসােনার খুব েচ�া করা হেব েয, দল আসল উে�শ� 
নয় বরং দল আসল উে�শ� পয�� েপৗঁছার মাধ�ম। আমােদর উে�শ� হেলা শরীয়ত 
�িত�া ও শরীয়েতর অনুসরণ। আমার দল যিদ এই উে�েশ� েপৗঁছেত সাহায�কারী 
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হয় তাহেল এই দল পছ�নীয়। আর যিদ এই দল আমােক আমার উে�শ� েথেক 
দূের সিরেয় েদয় তাহেল এই দলেক মহ�ত করা, তার পে� কথা বলা, তার 
সােথ স�ৃ� থাকার েকান কারণ েনই।  েমাটকথা দেলর আসল অব�ান িনেজও 
বুঝা অপরেকও বুঝােনা। যােত জামােতর ৈবধ ময�াদা ��� না হয়, এবং এই 
পিরমাণ ময�াদাও না েদয়া হয় েয, দলেকই আসল উে�শ� মেন কের। এবং দেলর 
জন� শরীয়েতর উে�শ�েক ক�রবািন কের িনজ িনজ দলেক �িটমু� েদখােনা হয়।  

৩৬. েযেহত� েফতনা ফাসাদ যুলমু অবাধ�তার মূল হেলা ক�ফ�রী শাসনব�ব�া। এই 
শাসনব�ব�াই সম� ভােলা কােজর শি� ও আে�ালনেক খতম কের। আর খারাপ 
কােজর েহফাযত কের। তা ছড়ায় ও ব�াপক কের। এজন� জ�ির হেলা আমােদর 
ঘৃণা ও শ�তার েম�দ� এই ক�ফ�রী শাসনব�ব�ােক বানােনা হেব। এবং সম� 
সাধারণ মানুষ ও �ীনদারেদর কলম এবং তীর ও ভাষার েমাড় এর েনতা ও 
রাখালেদর িদেক ঘুিরেয় েদয়া হেব। আর এটাই আমােদর দাওয়ােতর আসল 
উে�শ� হেব। আর এটা তখনই হেত পাের যখন আমােদর দাওয়াত সবধরেণর 
�িপং েথেক মু� থাকেব। এবং দাওয়ােতর মেধ� আমরা শাখাগত মতপাথ�ক�েক 
একদমই ��য় েদব না। আমােদর মেন রাখেত হেব, েযভােব শাখাগত মতপাথ�াক� 
�ারা �িপং করা ক�ফ�রী শি�েক শি�শািল কের েতমিনভােব এটা িজহােদর 
দাওয়ােতর জন� খুবই �িতকর।  

৩৭. ই�ারেনেট েযই েপইজ�েলা দলীয় েগাড়ািমেক জা�ত কের, তা েথেক 
পিরপূণ� দূের থাকা এবং মানুষেক দূের রাখা জ�ির।  

৩৮. িমিডয়ার মেধ� িজহােদর দাওয়াতেক িবেশষ ��� েদয়া হেব, িক� আসেল 
পূণ� �ীেনর দাওয়াত থাকেব। তারপর েযই সম� �ীনী িবষেয় ক�ফ�রী শাসনব�ব�া 
সরাসির আ�মণ কের, েযমন পদ�া, পিব�তা, এবং ল�া, ইসলামী জীবনাচার। 
এিবষেয় িমিডয়ায় েবিশ ��� েদয়া হেব। েতমিনভােব ক�ফ�রী শাসনব�ব�ার 
�েত�ক িদক, গণত�, েসক��লািরজম, অ�ীলতা, উল�পনা, বংশ েশষ করা, 
েসনাবািহনীর অত�চার, অথ�ৈনিতক দখলদাির� ইত�ািদ সব িকছুর সমােলাচনা 
করা হেব। এই শাসনব�ব�া সম� খারািবর মূল তা �� করেত হেব। এর 
িবপরীেত শরয়ী শাসেনর েসৗ�য�, উপকািরতা, ফায়দা এবং এর �ক�ম বণ�না করা 
হেব।  
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৩৯. ইলেম �ীেনর সােথ িনেজেক স�ৃ�কারী ওই কপালেপাড়া, েয বা�েব 
দুিনয়ার জন� িনেজর �ীনেক িবি� কের িদেয়েছ, যিদ তােদর সমােলাচনা করেত 
হয় তাহেল সংি�� ও ভ� ভাষায় সমােলাচনা করা হেব। এখােন মতিবেরাধকারী 
স�ািনত উলামােয় েকরাম ও �ীনদার ব�ি� নয়। তােদর স�েক� আেলাচনা পূেব� 
গত হেয়েছ। এখােন উে�শ� ওই আেলম যারা দুিনয়াদার, দরবাির এবং খারাপ 
কােজ �িস� ।  

৪০. েকান ব�ি� যিদ �ীন ও িজহািদ আে�ালেনর জন� �িতকর হয়, িক� 
সাধারণ মানুেষর মেন তার অব�ান ভােলা হয়, এবং �ীেনর েখদমেত েস �িস� 
হয়, তাহেল িজহািদ িমিডয়ার মেধ� তার নাম উ�ারণ করা ছাড়াই তার কােজর 
িবেরািধতা করা হেব। এভােব করার �ারা মানুষ েশষ পয�� তার �িতকর হওয়াটা 
বুঝেব। তার �িত তােদর মানিসকতা পিরবত�ন হেব। তেব এর িবপরীত যিদ মানুষ 
তার ভােলা কােজ স�� আর আমরা যিদ তার নাম ধের অথবা ছিব িদেয় তার 
গালম� কির তাহেল মানুষ তার পে� কথা বলেব আর আমােদর কথা �নেব না।  

৪১. দাওয়ােতর মেধ� সব�দা পা�� লড়াই (েযমন ক�ফ�রী শাসনব�ব�া ও তার 
র�কেদরেক েরেখ অন� শ� েযমন রােফিজেদর িব�ে� সস� যুে� উ�ু� করা) 
েথেক িবরত থাকা হেব। বা�বতা হেলা আমােদর সম� পা�� শ�সহ সম� 
েফতনার েহফাযত এবং শরীয়ত �িত�ায় বাঁধা হেলা এই ক�ফ�রী ব�ব�া। এই 
ক�ফ�রী শাসনব�ব�ার র�করা সব�দা চায় েযন �ীনদারেদর কামােনর মুখ তােদর 
িদেক না িফের। এজন� আেমিরকা েহাক বা �ানীয় তা�ত েহাক সব�দা এই েচ�া 
কের েয, মুজািহদরা পা�� যুে� জিড়েয় প�ক। আর িনেজরা েবঁেচ যাক। িজহািদ 
আ�েলান এক  হেয় যিদ সম� শি� ও িবেশষ মাধ�ম এই শাসন ও তার 
েনতােদর �ংস করায় ব�য় কের, তাহেলই �ধ ু�ীন ও উ�েতর ফায়দা। েযিদন 
এই  বািতল শাসনব�ব�া ও তার িলডাররা �ংস হেয় যােব েসিদন বড় েথেক বড় 
পা�� শ�ও মূখ ত�েল তাকােত পারেব না। বরং তখন েস িনেজর সংেশাধেনর েচ�া 
করেব অথবা িনেজর েদাষ আড়াল করেত ব�� হেয় যােব। সুতরাং দাওয়ােতর 
ে�ে� পূণ� মেনােযাগ বািতল শাসনব�ব�ার �িত থাকেব। যিদ েকান পা�� যুে� 
জড়ােতই হয় তাহেল �ধু আ�র�া পয�� সীমাব� থাকেব। তারপর আবার যত 
�ত স�ব আসল যুে�র িদেক িফের আসেব। ইমারােত ইসলািময়া 
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আফগািন�ানও �� েথেক এই েহকমতেক সামেন িনেয় চলেছ। এবং এর ভােলা 
ফলাফলও �� হেয়েছ।  

৪২. িজহািদ আে�ালেন অংশ�হণ করা আমরা মানুেষর জন� সহজ করেবা। যিদ 
েকান ব�ি� িজহােদর েমৗিলক উে�শ� ও মূলনীিতর সােথ একমত হেয় যায়, এবং 
েস িনেজেক েকান িবেশষ মজমুআর কােছ অপ�ণ কের, তাহেল তার উপর 
অতট�কই েবাঝা চাপােনা যায় যতট�ক েস বহন করেত পাের। েবিশ করার শি� 
থাকেল সু�রভােব উৎসাহ েদয়া যােব, িক� এটা েমােটও উিচৎ হেব না, যিদ 
আমােদর েথেক মানুষ এই পয়গাম পায় েয, িজহািদ আে�ালন �ধ ুতােকই কবুল 
কের, েয তার সবিকছু েছেড় িজহােদ েযাগ েদয়। যার মেধ� এই িহ�ত েনই তার 
এখােন েকান কাজ েনই। েয যতট�ক সােথ থাকেত পাের �কিরয়ার সােথ �হণ 
করা হেব। সুতরাং সবিকছ ুআ�াহর জন� ক�রবািন করার উৎসাহ েদয়া িভ� িবষয়। 
আর এটা দরকারও। িক� েয সামান� পিরমােণ সােথ থােক তােক েবিশ পিরমােণ 
সােথ থাকায় বাধ� করা েমােটও ভােলা কাজ নয়।  

৪৩. দাওয়ােতর ময়দােনর ভাইেয়রা দাওয়াতেকই আসল িজহাদ মেন করেব না। 
এবং এর উপর সীমাব�ও থাকেব না। তােদর জন� লড়াই ও শাহাদােতর ��� ও 
ফিযলত �রণ রাখা ও এবং িজহােদর ময়দােন যাওয়ার আ�িরক ই�া ও েচ�া 
থাকা জ�ির।  

৪৪. দাওয়াত েহাক, িজহাদ েহাক, দাঈর িনেজর তরিবয়ত েহাক, েকান একিট 
ভােলা জামােতর সােথ যু� অনুগত থাকা জ�ির। ই�ারেনেট দাওয়াত 
�দানকারীরা িনেজরাও িজহািদ আে�ালন ও িজহািদ েনতােদর সােথ আমিলভােব 
যু� থাকেব। অন�েদরেকও যু� করার েচ�া করেব। জামাত েথেক িবি�� েথেক 
কাজ করায়া অেনক �িত আেছ। এটা েমােটও ভােলা কাজ না।  

৪৫. ই�ারেনট দাওয়ােতর ময়দান, িজহাদ ও মুজািহদেদর �িত করার একিট 
কায�কর মাধ�ম। এখােন িজহােদর দাওয়ােতর েবেশ েগােয়�ারা দাওয়াতেক ন� 
করা, িজহািদ দেল িনেজেদর েগােয়�া �েবশ করােনার জন� এবং মুজািহদেদর 
ে��ার করার জন� েচ�া কের। তাই �থমত িনেজরা সতক� থাকা, অন� 
ভাইেদরেক সতক� করা জ�ির। িজহােদর িদেক আহবানকারী �েত�কেক িব�াস 
করা যােব না। ি�তীয়ত শ�েদর এই ষড়য�েক ব�থ� করার জন� িজহােদর 
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ময়দােনর �শাসিনক �িতিনিধেদর সােথ েযাগােযাগ রাখেব। তাযিকয়ার 
�হনেযাগ� প�িত অবল�ন করা। এবং িনেজ মানহােজর ে�ে� গভীর �ান 
অজ�ন করা। েনেটর জগেত কাউেক অ� িব�াস করা যােব না। েনেট আপনার 
সাথীর প�িত �হণ করাও অস�ব নয়। এ আশংকা সব�দাই থােক েয, 
েগােয়�ােদর েকান ব�ি� আপনার সাথীর েলখার প�িত নকল করেব। এজন� 
িনেজর সািথর সােথ েযাগােযােগর ে�ে�ও সতক�তা অবল�ন করেব। এবং 
অফলাইেন ও অন�ান� মাধ�েম িনি�ত হেত হেব।  

৪৬. সময় আ�াহর প� েথেক আমানত। সতুরাং েনেটর দাঈ েনেট বসার আেগ 
িনেজর কাজ িনধ�ারণ কের িনেব। িনেজর িনধ�ািরত কাজ সময় ব�তীত আেগ-পের 
আর িকছ ুকরেব না। এই সতক�তা অবল�ন না করেল সময় অপচয় েব�দা কােজ 
িল� হওয়ার আশ�া থােক।  

৪৭. �ধ ুেনেটর দাওয়াতেক আসল মেন করেব না। দাঈগণ অফলাইেন েচইেনর 
মাধ�েমও দাওয়াত ছড়ােনার েচ�া করেব। এই প�িত অিধক কায�কর ও েবিশ 
উপকারী 

৪৮. দাওয়ািত দিলল-দ�ােবজ েযন িবিভ� ধরেণর হয়। যােত দাওয়াত ও 
িজহােদর লাইে�রীেত পিরমােণর সােথ িবষয়ব�ও েবেড় যায়। ি�তীয়ত জমাক�ত 
দিলল-দ�ােবজ েযন সংরি�ত থােক। ই�ারেনেট আমােদর সম� দিললপ� 
সুিবন��ভােব থাকা উিচৎ। যােত সাধারণ পাঠক েথেক উ��েরর পাঠক পয�� 
সবাই জ�ির িবষয়�েলা সহেজ েপেয় যায়।  

৪৯. ই�ারেনেট উপি�ত েপইজ�েলােত ব�� সােক�ল গিঠত হয়। সাধারণত তারাই 
আমােদর েলখা�েলা পেড়। িকভােব এই ব�� সােক�লেক বাড়ােনা যায় তার িফিকর 
করা। আর িকভােব েবিশ েবিশ মানুষ আমােদর �াথিমক েলখা�েলা পেড় তার 
েচ�া করা।  

৫০. ই�ারেনেট দাওয়াত �দানকারী ভাইেয়রা অফলাইেন েনককার মানুেষর 
েছাহবেত থাকা জ�ির। যােত েফতনা েথেক বাঁচা যায়। িচ�া-েচতনা িঠক রাখার 
সােথ সােথ নযেরর েহফাযতও হয়। এটা জ�ির িবষয়। নযর েহফাযেতর �ারা মন 
মি�� পিব� থােক, কােজ একা�তা সৃি� হয়।  



 
66 

৫১. সব�েশষ আেবদন এই েয, িনেজেদর দাওয়াত ও প�িতর সব�দা মুহাসাবা 
করেত থাকেবন এবং আ�াহর কােছ �মা চাইেত থাকেব।  

এই সামান� িকছ ু কথা দাওয়ােতর মানহাজ স�েক� বলার িছেলা। এিবষেয় 
এখােনই েলখা েশষ করলাম। আ�াহ আমােদর ইখলাছ দান ক�ন। আমােদর কথা 
ও কাজ �ারা �ীন ও উ�েতর ফায়দা দান কেরন। দাওয়াত ও িজহােদর �েত�ক 
কথা ও কােজ আমােদর সিঠক পেথ পিরচািলত ক�ন। �ীন ও িজহােদর 
সিত�কােরর েখদমত করার েতৗিফক দান কেরন। আ�াহ আমােদর সকল �েচ�া 
কবুল কেরন। আমােদরেক তার দীদার ও তার রসূেলর স� েথেক মাহ�ম না 
কেরন। আিমন।  

************** 
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